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B E G Ü N S T I G E R S

Degenen,die belang stellen inhetwerk van het proefstation en het onderzoekwillen steunen,kunnen begunstiger vanhet proefstation worden.
De begunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties vanhet
proefstation gratis.Debijdragen voor het begunstigersschap zijn: voor natuurlijke personen in Nederland minimaal f 35,-perjaar,voor natuurlijke
personen inhet buitenland f 50,- per jaar, voor rechtspersonen minimaal
f 60,-per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 49 50 17 tennamevanhet Proefstation voor de Fruitteelt
teWilhelminadorp.
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G E W A S

De indit verslag vermelde doseringen vangewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedosering vanhet gebruikte merk.Het is onvermijdelijk dat
niet alle op de markt zijnde Produktenmet dezelfde werkzame stof zijngenoemd.Hieruit mag niet worden afgeleid dat een voorkeur bestaat voor het genoemde merk.Een overzicht van de inditverslag vermelde merkenmet bijbehorendewerkzame stof enhet gehalte daarvan isop blz. 99opgenomen.
Met nadruk wordt eropgewezen dat inditverslag ook proeven worden beschrevenmet middelen en/of doseringen,die opgrond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet zijn toegelaten.De gebruiker vangewasbeschermingsmiddelen dient
zich teallen tijde eerst van de ophet etiket vande verpakking vangewasbeschermingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen in de praktijkmogenwordenuitgevoerd.Een en andergeldt ookvoor
indit verslag genoemde groeiregulatoren.

TER

I N L E I D I N G

DE FRUITTEELT IN 1986

Infebruari 1986was er sprake van een strenge vorst,maar in tegenstelling
tot het voorgaandejaar leidde dit niet totvorstschade bij hetgroot fruit.
De reden hiervoor moet gezocht worden inde goede afharding van de gewassen in
het najaar van 1985.Wel trad wat schade op indekweemoerbedden en bij braam
enaardbei.
Na de koude en nattemaanden maart en april vond de bloei bij groot fruit
wat later plaats dannormaal bij goed weer.Nachtvorst kwam inhet voorjaar
niet voor.Na de bloei bleek er sprake van eengoede oogst voor appel en een
redelijke voor peer en pruim. Deweersomstandigheden in de loopvan hetgroeiseizoen begunstigden de uiterlijke vruchtkwaliteit: weinig hagelschade en
vruchtverruwing en eenmooie vruchtkleur,behalve bij het rasJonagold,waarvan ookdit jaar de vruchten weer weinig blos kregen.Door relatief lage calciumgehaltes indevruchten endoor eenversnelde rijping bijmooi droog weer
in september stelde de houdbaarheid vanhet bewaarfruit echter teleur.De gewasbescherming gafweinig problemen.Aantastingen van schurft,in 1985eenonverwacht groot probleem,meeldauw,bacterievuur en perebladvlo bleven beperkt.
Wel kwamen erditjaarweer veel zwarte vlekken op de vruchten van het stoofpereras Gieser Wildeman voor.Een tegenvaller was,dat inde loop vande zomer
nog perebomen stierven aan de gevolgen van dewintervorst vanjanuari 1985.
Bedrijfseconomisch was 1986 een zeermatig jaar voor de fruittelers;de
kleine voorraden appels van de oogst 1985werden, gezien de omvang van de
voorraden, tegen matige prijzen verkocht enhet prijspeil vande oogst 1986
stond onder druk van de normale oogstomvang IndeEG envan de matige houdbaarheid. Ookdit jaar staken demiddenprijzen van de "nieuwe"rassen Jonagold
enElstar erggunstig afbij dievan deoudere rassen.Bij peren,met een redelijke Nederlandse oogst en eenmatige produktie inde EG,waren het prijspeil endaardoor de financiële resultaten duidelijk gunstiger.
Ondanks de na 1983geleidelijk teruglopende rentabiliteit van de fruitbedrijven houden de ondernemers vertrouwen inhun zaak; de plantactiviteiten
zijngroot.
Bijde teelt vankleinfruit werden inhet verslagjaar redelijke resultaten
behaald met glasaardbeien; de produktieverhoging perm kas compenseerde de
daling van de prijsduidelijk.De uitkomsten van de normale teelt van aardbeien inde volle grond vielen tegen.Sommige percelen hadden geleden van dewintervorst endoor warmweer eind juni rijptende aardbeien snel af.Dit leidde
tot een erg korte aanvoerperiode met lage prijzen.
De aardbeivermeerderaars breidden hun oppervlakte,vooral ten behoeve van
de export,opnieuwuit.
De resultaten van de teelt van houtige kleinfruitgewassen varieerden per
gewas.Die van framboos,blauwe bes en zwarte beswaren goed endie van braam,
door vorstschade te lage produktie,redelijk.De uitkomsten bij rode bes stelden opnieuw teleurdoor telage prijzen.
De vruchtboomkwekerij had enerzijds nog temakenmet devorstschade van
1985,vooral bij peren,anderzijds groeiden de inde zomer van 1985geoculeerde appelonderstammenuit totgoede bomen,waar veel vraag naarwas.Dezevraag
kwamvan Nederlandse en buitenlandse fruittelers. Voorzichtig breiden de

vruchtboomkwekers hun bedrijvenwat uit.

HET PROEFSTATION IN 1986
In het verslagjaar zette het PFW eenwezenlijke stap ophet pad van deautomatisering. Erwerd een systeemanalist/-beheerder aangesteld en erwerd een
middelgroot computersysteem, namelijk eenVAX 730,overgenomen vanhet Proefstation voor de Bloemisterij inNederland teAalsmeer,geïnstalleerd enoperationeel gemaakt. Opverschillende plaatsen inhet hoofdgebouw kan opdit systeem gewerkt worden;de aansluiting van de bijgebouwen zal zo spoedig mogelijk volgen.Door dekoppeling vanweegschalen en lichtmeters aan de computer
vraagt de invoer van gegevens inhet geheugenvan de hoofdcomputer aanzienlijk
minder tijd.Ookeenvoudige tekstverwerking is al opde computer mogelijk.
In tegenstelling tot het voorgaande jaarwaren in 1986 de bouwactiviteiten
zeer gering.Erwerd opde zolder vanhet hoofdgebouw een ruimte met airconditioning ingericht voor de hoofdcomputer endeze zolder werd verder grotendeels
verdeeld in aparte opslagruimtes.Er isechter veel denkwerk verricht voor een
betere huisvesting voor het PFW inde toekomst.Eenwerkgroep van vertegenwoordigers van Rijksgebouwendienst,verschillende directies vanhet Ministerie
van Landbouw enVisserij en het PFW stelde een structuurrapport "Gebouwen en
Terreinen PFW" op.Dit biedt een goed utigangspunt voor een planmatige aanpassing van de gebouwenvan het proefstation.
Verder heeft intensief overleg er toegeleid dat hetMinisterie van Landbouw enVisserij (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid enPFW)en DSM-Meststoffen demiddelen beschikbaar zullen stellen om gedurende 4jaar teWilhelminadorp een onderzoekproject "Fertigatie bij jonge vruchtbomen" uit te laten voeren.
Internationaal trokWilhelminadorp ookde aandacht.Dit bleek uit een toename vanhet aantal buitenlandse bezoekers enuit de belangstelling voor de
workshop "On tree fruit pollination",die de secties Teelt Groot Fruit enGebruikswaardeonderzoek Groot Fruit op 30en 31maart op het proefstation organiseerden. Voorts besluit de Fruit Section vande International Society for
Horticultural Science,dat het volgende symposium van de working group "On
highdensity plantings"inNederland gehouden zalworden inde zomer van1988.
Medewerkers van de afdeling Teelt enEconomie zijnmet de voorbereiding ervan
begonnen.
Enkele onderzoekresultaten ennieuwe proeven van het proefstation trokken
in 1986 inhet bijzonder de aandacht.Dit betrof onder andere de opkweek van
plantmateriaal van appels in containers,de prpevenmet fertigatie bij jonge
bomen,devergelijking van verschillende schürftwaarschuwlngsapparaten, de
plantsysteraenproeven bij appel en peer,het haalbaarheidsonderzoek voor de
teeltvan hazelnoten enhet zogenaamde lokatieonderzoek. Verder zij vermeld,
dathet invoorgaande jarendoor de sectie Economie ontwikkelde model voor investeringen infruitbeplantingen in toenemendemate ten behoeve van fruitteeltvoorlichters en derden opde computer vanhet PFWwordt gebruikt.Voor
oogstspreiding bijhoutigekleinfruitgewassendoor teelt onder grote plastic
tunnels neemt de belangstelling toe. Het geloof van de fruittelers inde
functie van natuurlijke vijanden bij het onder controle houden van de
perebladvlo,groeit ook duidelijk.
Op perceel 2van de proeftuin van het PFWwordt de fruitspintmijt al sinds
1980geïntegreerd bestreden.In het verslagjaar isbegonnenmet geïntegreerde
bestrijding van Insekten enmijten opbijna alle appelpercelen vanhet proefstation.

HETCIADVOOR DEFRUITTEELT IN 1986

Denormale kanalen voor het doorgeven van informatie naar de fruitteeltvoorlichters werden intensief gebruikt.Het CiAD organiseerde de normale reeks
bijeenkomsten met bedrijfstakdeskundigen enbedrijfsvoorlichters fruitteelt en
met de werkgroepen "glasaardbeien" en "vollegrondsaardbeien". In deze
vergaderingen werd herhaaldelijk aandacht besteed aan de voorlichtingsactie
over verbetering van uitwendige en inwendige kwaliteit van het hard fruit,aan
de introductie van geïntegreerde bestrijding en aan de voorbereiding van privatisering van de schürftwaarschuwingsdienst.Verder is het initiatief genomen
voor de samenstelling van de folder "Voorkomen van drift van gewasbeschermingsmiddelen". Dekosten voor het drukken van deze folder zijn gedragen door
het weekblad "De Fruitteelt". De folder is als inlage indit vakblad verspreid.
Demedewerker kleinfruit slaagde er in om,met medewerking van medewerkers
van regionale voorlichtingsdiensten enonderzoekinstellingen, inmei eengeheel herziene druk van publikatie 1"De teelt van aardbeien inde vollegrond"
uit te brengen.Telers,scholen enamateurs tonenveel belangstelling voordezepraktische kleinfruitpublikaties.
De ingenieur bedrijfssynthese heeft weer dewaarnemingen voor de oogstraming volgens de methodeWinter verzorgd. Verder besteedde hijveel aandacht
aan de samenstelling van de taknota Fruitteelt 1986-1990 en aande begeleiding
vande bedrijfsregistratie inde fruitteelt.
Tenslotte zijvermeld dat medewerking isgegeven aan de organisatie vande
landelijke kleinfruitdag op 26november teTiel en aan deProefstationsdag op
17 en 18december teWageningen.Het aantal bezoekers opdeze dagen neemt nog
steeds toe.

De directeur/consulent,
Ir.R.K.Elema
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BESTUUR

(per 31 december 1986)

BESTUUR VAN DE STICHTING PROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT

Dagelijks bestuur:

Afgevaardigde van:

J.L. Nijsten,
Sittard, voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

A.G.Elshof,
Dronten, vice-voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

W.deJager,
Kapelle, secretaris

Provinciale Organisatie vanTuinbouwveilingen in
Zeeland

Ir.J.L. Ebbens,
DenHaag, lid

Landbouwschap

Mw. Ir.G.M.J.Loeffen,
DenHaag,lid

Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Akker-en Tuinbouw

Overige leden
Ing.J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Joh. Crielaard,
Nieuwendijk

Nederlandse Fruittelers Organisatie

S.Duvekot,
Wilhelminadorp

Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van
gronden indeWilhelrainapolder endeOostBevelandpolder

Ir.H.A. Gonggrijp,
DenHaag

Ministerie van Landbouw enVisserij, Directie
Akker-en Tuinbouw

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

P.M. van Veldhoven,
Meteren

Centraal Bureau vande Tuinbouwveilingen in
Nederland

J. Zevenbergen,
Numansdorp

Landbouwschap

Vacature

Vereniging der Nederlandse Groenten-en
Frultverwerkende Industrie
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Adviseurs:
Ir.J.D. Bljloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

Ir.A.de Groot,
DenHaag

Nederlandse Fruittelers Organisatie

E.H.M.Jongerius,
Houten

Stichting Stichtse Fruittuin

H.Hagenaars,
Bergen op Zoom

Vereniging van Nederlandse Tulnbouwstudiegroepen
(NTS)
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M E D E W E R K ( S T ) E R S

P R O E F S T A T I O N

( p e r 31 d e c e m b e r 1986)

VOOR

DE

F R U I T T E E L T

D i r e c t e u r : I r . R.K. ELema
A d j u n c t - d i r e c t e u r : D r . I r . H . J . van Oosten

AFDELING TEELT EN ECONOMIE
D r . I r . S . J . Wertheim (hoofd)
Sectie Teelt Groot Fruit
Dr.Ir. S.J. Wertheim (hoofd en onderzoeker)
Mw.Drs.P.S.Wagenmakers (onderzoeker)
J.M. de Groene
F. Nljsse
A.J.P.van deWaart
Sectie Gebruikswaardeonderzoek Groot Fruit
Ing.P.D. Goddrie (onderzoeker,gedetacheerd door het Rijksinstituut voor het
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen teWageningen)
F. Nljsse
Sectie Teelt Kleinfruit
Ir.J. Dijkstra (onderzoeker)
A.A.van Oosten
SectieEconomie
J. Goedegebure (onderzoeker,gedetacheerd door het Landbouw-Economisch
Instituut teDen Haag)
M.L. Joosse

AFDELING BODEMKUNDE EN FYSIOLOGIE
Dr. J. Tromp (hoofd)
Sectie Bodemkunde
Vacature (hoofd en onderzoeker)
Laboratorium
J. Oele (hoofd en onderzoeker gewasanalyse)
H. Andi Ganjoe
Mw. P . C . R i j k
Veld- en potproeven
Ing.P.J. Bolding
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Sectie Fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)
Laboratorium
Mw.J.C. Ovaa (hoofd)
Mw.M.Th.Th.deLeeuw-Vereecken
Mw.A.M.Meerman-van de Repe
Veld- en potproeven
Ch.A.R.RBmer

AFDELING GEWASBESCHERMING
Dr.Ir.H.J. van Oosten (hoofd)
Sectie Fytopathologie enOnkruidbestrijding
Drs.H.A.Th,van der Scheer (onderzoeker)
W.Remijnse
H.J. Wondergem (gedetacheerd door de Sectie Landbouwkundig Onderzoek TNO te
den Haag)
Sectie Entomologie
Ir.J.Woets (onderzoeker)
Mw. C.H. Kersten

AFDELING ALGEMENE ZAKEN
J.A.M.Kouwenberg (hoofd)
Administratie
Mw. J.G. Snaterse-van Loo (directiesecretaresse)
Mw.T.L. Buizer-Schuit
Mw.M.S.Korsuize
Mw.A.M.Th.Mateijsen
Mw. P.E.vanVossen-Hopmans
Huishoudelijke dienst
Mw. P.C. de Smldt
Mw.M.M. Stuck
Mw.D.N. Nijsse-Hoogesteger (op arbeidscontract)

STATISTIEK EN VERWERKING
J.P.A.van Dieren
Mw. J. de Groene (gedetacheerd door de fruitproeftuin voor Limburg enNoordBrabant te Horst)
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SYSTEEMANALYSE EN SYSTEEMBEHEER
W. Beeke

BIBLIOTHEEK EN REDACTIE
Mw.M.M. Cremers-van Scherpenzeel

TECHNICUS
J.van Dalen

PROEFTUIN
J.L. Baarends (chef,tevens excursies groot fruit)
Groot fruit
P. Proost (adjunct-chef)
D.R.M.Acda
A.A. Janse
M.C.van Maris
A.de Witte
Kleinfruit
J. de Schipper (adjunct-chef)
J. van der Maas

C O N S U L E N T S C H A P
IN A L G E M E N E
D I E N S T
DE F R U I T T E E L T
IN
DE
V O L L E
G R O N D
Consulent
Ir.R.K. Elema
Ingenieur Bedrijfssynthese
Ir.H.L. Bos
VoorlichtingscoBrdinatorGroot Fruit
Ing.C. Kortleve
Voorlichtings-enOnderzoekcoBrdinator Kleinfruit
Ir.J. Dijkstra
Regionale Onderzoekers
Ing.J.H. Bootsma (proeftuinen Kraggenburg en Zeewolde)
A. Scholtens (proeftuin Geldermalsen)

V O O R
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A L G E M E E N

BESTUUR

Aanhet begin van het verslagjaar benoemde deMinister vanLandbouw en Visserij mevrouw Ir.G.M.J.Loeffen endeheer Ir.H.A. Gonggrijp tot bestuurledenvan de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt inde plaats van respectievelijk de herenDr.Ir. E.A. Goewie enDr.Tj.Reitsma.Deze veranderingen
hingen samenmet functiewisselingen ophet ministerie. Per 1juniwerd de heer
Ir. J. Minderhoud op zijnverzoek ontslagen als bestuurlid. Inzijn plaats
werd,opvoordracht van deKoninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden
indeWilhelminapolder ende Oost-Bevelandpolder de heer S.Duvekot benoemd.
Het bestuur vergaderde op 14januari teUtrecht,op 27mei teWilhelminadorp en op 14november te Zeewolde.Indevergadering te Wilhelminadorp werd
afscheid genomen van deheer Minderhoud,die in totaal bijna 30jaar lid van
het bestuur geweest was;van deze periodewas hij ruim 17jaar voorzitter.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde op 22april en 23oktober teUtrecht.

MEDEWERK(ST)ERS

Per 1januari werden de afdelingen Bodemkunde en Fysiologie samengevoegd
tot de nieuwe afdeling Bodemkunde enFysiologie.De leiding vandeze afdeling
werd opgedragen aan de heer Dr.J. Tromp.
Inhet verslagjaar vonden relatief veel personeelsmutaties plaats op het
proefstation.Op 30april ging de heer Dr.Ir. P. Delver,de door het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid teHaren ophet proefstation gedetacheerde onderzoeker, met pensioen enop 31mei,respectievelijk 31 december,maakten de heren
H. Beeke enJ. Oelegebruik van de regeling voor vervroegde uittreding. Verder
namen mevrouw E.J.M. Satink enmevrouw M.C.M. Smits op 31januari,respectievelijk 30juni,ontslag.
Per 15januari werd mevrouw P.C. Rijk op het laboratorium van de afdeling
Bodemkunde en Fysiologie aangesteld op eenbijzonder project inhet kader van
de regeling Herintredende Vrouwen.Per 1juli is zeaangesteld indevacature,
ontstaan door het vertrek vanmevrouw Smits.Met ingang van 1juni trad de
heer W. Beeke indienst vande voor het proefstation nieuwe functie van systeemanalist/systeembeheerder. Deze functionaris draagt zorg voor de werking
van het computersysteem en ontwikkelt en introduceert nieuwevoor het proefstation belangrijke computertoepassingen.Op 16 september aanvaardde mevrouw
C.H.Kersten de functie van onderzoekassistent Entomologie. Hiermee werd de
vacature, ontstaan door het vertrek van de heer Beeke,weer vervuld. Per 16
november werd mevrouwM.Th.Th.deLeeuw-Vereecken ineen deeltijdfunctie van
20 uur perweek aangesteld op het laboratorium van de afdeling Bodemkunde en
Fysiologie.Dezevacature was ontstaan toende heer H. Andi Ganjoe op 1 juni
indeeltijd ging werken.
Evenals voorgaande jarenwas mevrouw H.M. Leeuwestein indemaanden februari tot enmet juni en september tot enmet december als arbeidscontractante
van het RIVROvoor halve dagen werkzaam opde sectie Gebruikswaardeonderzoek

16
Groot Fruit.
Inverband met ziekte van PFW-medewerkers en enkele andere knelpunten waren
enkele personen tijdelijk als arbeidscontract indienst van het proefstation,
namelijk deheer H.C.van der Heijden (1januari tot 1maart en 16mei tot 16
november), mevrouw D.N. Nijsse-Hoogesteger (20juni tot 31 december), mevrouw
J.J. Nijsse (1oktober tot 1 december) en de heer A.J.M.J. Verhoeven (1
januari tot 8 november). Het arbeidscontract met mevrouw A.G.Jansen te
Kesterenwerd per 1aprilwegens het aflopen vanhet project Toepasbaarheidsonderzoek Geïntegreerde Bestrijding beëindigd.
Verder bood het proefstation dit jaar aan meer studenten dan in voorgaande
jaren gelegenheid een stageperiode teWilhelminadorp door tebrengen:
- A.Adema (HTuSUtrecht)van 5mei tot 5juli bij Teelt/Economie;
- Mevrouw J.M.T. Baart (HTuS Den Bosch)van 26mei tot 15augustus bij
Gewasbescherming;
- H.H. Balkhoven (RULeiden)van 6mei tot 31 oktober bij Gewasbescherming;
- Mevrouw D.P.M.Boekweit (HTuS Utrecht)van 7april tot 6juli bijGewasbescherming;
- J. Drost (HTuSUtrecht)van 2juni tot 2augustus bij Gewasbescherming;
- Mevrouw M.M. Giezen (HTuS Utrecht)van 2juni tot 2augustus bijTeelt/
Economie ;
- F.A. Jansen (RULeiden)van 6mei tot 31oktober bij Gewasbescherming;
- A.T.M. Janssen (HTuSDen Bosch)van 14april tot 4juli bijTeelt/Economie;
- I.A.M.Luycks (LHWageningen)van 28april tot 12juli bij CAD Economie;
- J.A.C.Mesu (RMLTS Tiel)van 15 september tot 11oktober bij proeftuin;
- L.A. Sterkenburg (HTuSDen Bosch)van 7april tot 13juni bijTeelt/
Economie;
- W.van Teeffelen (HTuSDen Bosch)van 14april tot 5juli bijTeelt/Economie;
- H.N. Tramper (ZACGGoes)van 6januari tot 17mei bij Bodemkunde.
Tenslotte zij vermeld dat 3medewerkers in het verslagjaar eenambtsjubileum vierden.Op 1meiwas de heer A.deWitte 25jaar indienst en op 12september was dit het geval voor de heer Ing.P.J. Bolding. Op 31 december was
het precies 40jaar geleden,dat de heer Oelewerd aangesteld ophet toenmalige Laboratorium van Zeeland'sProeftuin.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

Opde Ontwikkelingsdag voor de Fruitteelt van de NFO-Kring Zeeland enWest-Noord-Brabant op 10januari teKapelle presenteerde het proefstation zichmet
een stand over dekwaliteit van het plantmateriaal voor appel.Dit onderwerp
trok ook veel belangstelling van de bezoekers opdeLandelijke Demonstratiedag
"Het planten van vruchtbomen van A tot Z",die op 19juni teGeldermalsen werd
gehouden.
De secties Teelt Kleinfruit en Fytopathologie waren opde Landelijke Aardbeidag op 30mei teBreda aanwezig. Ineen stand werd aandacht gevraagd voor
het smaak-engewasbeschermingsonderzoek. De sectie Teelt Kleinfruit leverde
evenals voorgaande jaren inbreng bij de organisatie van de goed bezochte Landelijke Kleinfruitdag op 26november teTiel.De sectie vroeg er aandacht voor
het proefstationsonderzoek over nieuwekleinfruitrassen en-gewassen.
Voorgaande jaren hadden geleerd, dat het IAC teWageningen een ideale accomodatie was voor de proefstationsdag,maar de nog steeds toenemende belangstelling maakte duidelijk,dat dit complex beslist teklein zouworden.Er is
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voor gekozen om exact hetzelfde programma te bieden op 2achtereenvolgende dagen: 17en 18december.Deze geslaagde dubbele proefstationsdag werd door 650
belangstellenden bezocht.
Opde proeftuin van het proefstation werden duidelijk meer bezoekers ontvangen dan het voorgaande seizoen,namelijk 1508 tegen 1345 in 1985.Ditbetrof 690bezoekers uitNederland en 818buitenlanders.Van deze laatste groep
kwamen er 188uitWest-Duitsland, 141uit Frankrijk, 102uit Zwitserland, 75
uit Engeland, 58uit Oostenrijk, 47uit Denemarken en eveneens 47uit Italië.
Ook landen alsJapan,USA, Zuid-Korea,Brazilië en Polen staan inhet gastenboek vermeld.
Drie buitenlandse onderzoekers brachten eenwat langer bezoek aanWilhelminadorp, namelijk Dr.C R . Rom vanWashington State University Pullmann,Washington,USA (2tot 13juni), Prof.Dr.A. Petrov van het Fruit Growing Research Institute tePlovdiv,Bulgarije (10 tot 20juni)en P. Kolodziejczakvan
Research Station Brzezna inPolen (24 tot 30 augustus).

LEZINGEN

Ir.H.L. Bos
- Ontwikkelingen bijbedrijfsmanagementsystemen- 17 maart te Wageningen,
studenten van deLandbouwuniversiteit,vakgroep Tuinbouwplantenteelt.
- Bedrijfseconomische ontwikkelingen inde Nederlandse fruitteelt - 13mei te
Enspijk, taxateurs agrarisch onroerend goed van de Nederlandse Vereniging
van Makelaars.
- Ondernemen inde toekomst - 11december teEist,NFO-Kring Rijn en Waal.
Dr.Ir. P. Delver
Potassium displacement within orchard soils and its impact on the nutrition
of fruit trees - 26augustus te Reims (Frankrijk), 13e congres van het Internationale Kali-instituut.
- Leaf analysis as abasis for fertilizer recommendations for apple and pear
orchards - 4and 5november te Jork (West-Duitsland),Workshop onLeafAnalysis.
- The "Agrimed" experiment with apple trees inWilhelminadorp, TheNetherlands, 1981-1985 - 20november teMontfavet (Frankrijk), Agrimed Working
Group on Trickle Irrigation.
Ir. J. Dijkstra
- Kleinfruitteelt inEuropa en enkele nieuwe kleinfruitgewassen- 3maart te
Resteren, studieclub Aardbeien enKleinfruit.
Strawberry growing in the open - 29 oktober teWageningen, 16th International Course onVegetable Growing.
Ergebnisse von Versuche bei Beerenobst - 19november teGrUnberg (West-Dultsland),Beerenobstseminar Fachgruppe Obst im Bundesausschuss Obst und
Gemüse.
- De aardbeienteelt in Spanje- 26november te Tiel, landelijke kleinfruitdag.
Ing.P.D.Goddrie
- Neue Apfelsorten mit guter Lagereignung - 12 juni te Meckenhelm (West-Duitsland),Apfelsortentag Fachgruppe Obstbau Bonn-Rhein-Sieg.
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J. Goedegebure
- De fruitteelt inde toekomst - 28 februari te Zwaag,NFO-KringNoord-Holland.
- Areaal-en produktieontwikkeling per teeltgebied - 17en 18december teWageningen,Proefstationsdagen.
M.L. Joosse
- Relatie tussen produktieniveau,vruchtgrootte en geldopbrengst bij appelen
- 8januari teZuidhorn,NFO-Kring Noord - 18maart te Kapelle, NFO-Kring
Zeeland enWest-Noord-Brabant.
J.C,van Lenteren,Ir.J. Woets,P. Grijpma, S.A. Ulenberg enO.P.J.M.Minkenberg
- Invasions of pest and beneficial insects in the Netherlands - 10en 11
april teAmsterdam,Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.
A.A.van Oosten
- Proefresultaten bij frambozen en bramen - 6maart te Goes, Centrale Veiling
Zeeland.
- De nieuwste ervaringen uit het kleinfruitonderzoek - 26november te Tiel,
Landelijke kleinfruitdag.
Dr.Ir.H.J. van Oosten
- De fruitteelt inde toekomst - 28 februari te Zwaagdijk, NFO-Kring Noord-Holland.
- De fruitteelt in de toekomst - 6maart teKlaaswaal,NFO-Kring Zuid-Holland.
- Toekomstvisie opde teelt en afzet vanvruchtboomonderstammen - 1april te
Veendam, 100-jarig bestaan kwekerij Kuiper,Veendam.
Beweging inonderzoekbeleid - 17en 18december teWageningen,Proefstationsdag.
J. de Schipper
Rassen en teeltraaatregelenbij bessen - 6maart teGoes, Centrale Veiling
Zeeland.
- Teelttechnische en economische aspecten van de teelt vankleinfruit - 11
december teDreischor,ZLM-afdeling.
Drs.H.A.Th,van der Scheer
- De stand van zaken in het onderzoek naar bestrijding van ziekten bij aardbei inNederland - 14maart teMeteren,Aardbeicommissie NTS.
Dr. J. Tromp
- Groei en snoei,theorie en praktijk - 23januari te Enspijk,NFO-Kring Geldermalsen- 28januari teDronten,NFO-Kring IJsselmeerpolders- 30januari
teGrubbenvorst,NFO-Kring Limburg.
- De invloed van enkele combinaties van remstoffen met gibberellinen opgroei
en bloemknopvorming bij appel - 16 april te Wageningen, Contactcommissie
Plantenregulatoren.
Drs. P.S.Wagenmakers
- Lichthuishouding in appelplantsystemen - 23januari te Enspijk, NFO-Kring
Geldermalsen - 18 februari te Zetten,NFO-Kring Rijn enWaal.
- Intensivering bij peer:hoe verder? - 17 en 18 december te Wageningen,
Proefstationsdagen.
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Drs. P.S.Wagenmakers enProf.R. Rabbinge
- Epidemiological models,passivemovement in space - 18oktober teWageningen, International post-graduate Course 'Simulation and systems management
incrop protection'.
Dr.Ir. S.J. Wertheim
- Wat leert ons de vorstschade - 10januari teKapelle,NFO-Kring Zeeland/West-Noord-Brabant,Ontwikkelingsdagvoor de Fruitteelt.
- Reactie vanbomen opgroei - beïnvloedende teeltmaatregelen toegespitst op
de praktijk - 23januari te Enspijk,NFO-Kring Geldermalsen - 28januari te
Dronten,NFO-Kring IJsselmeerpolders - 30 januari te Grubbenvorst, NFOKring Limburg,Fruitteeltdag Limburg.
- Some technical and economical considerations of Dutch intensive fruit orchards - 11maart teHadlow (Kent,England),Kent County Agricultural Society.
- Aktualiteiten uit het onderzoek; toegespitst opde vruchtboomteelt - 20mei
te Swifterbant, Boomkwekerskern IJsselmeerpolders.
- Het toepassen enhet effekt van groeiregulatoren -30 september teMeteren,
Fruitteeltoverleggroep Cebeco-Handelsraad.
Currant trends in apple and pear growing - 14oktober teParijs (Frankrijk), Symposium, "Fruit Tree Biotechnology", Moët-Hennessy.
Ir.J. Woets
- Onderzoek naar de bestrijding van perebladvlooien - 18januari te Zetten,
NFO-Kring Rijn enWaal.
- De fruitteler enhet milieu - 6maart teDronten,jongere fruittelers van
de NFO-Kring IJsselmeerpolders.
- De bestrijding vande perebladvlo - 17en 18december teWageningen,Proefstationsdagen.

BUITENLANDSE REIZEN

Op 29 januari werd door Drs.H.A.Th,van der Scheer,H. Beeke en Ir.J.
Woets in Sint Truiden (België)dejaarlijkse studiedag van het Opzoekingsstation teGorsem bijgewoond.
Van 19tot 22maart maakte Ir.J. Dijkstra met een groep van de NTS/CBT een
reis naar Spanje ter bestudering van de aardbeienteelt aldaar.
Op 6mei werd het Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie
teGent (België)bijgewoond door Drs.H.A.Th,van der Scheer.
Van 24 tot en met 28augustus was Dr.Ir. P. Delver aanwezig bij het 13e
Congres van het Internationale Kali-instituut teReims (Frankrijk).
InEngeland bezochten van 8 tot 10september Dr.Ir. S.J. Wertheim, Dr.Ir.
H.J. van Oosten, mevrouw Drs.P.S.Wagenmakers,J.L. Baarends en Ing. P.D.
Goddrie het Proefstation East Mailing,deNational Fruit Trials,deoverheidsvoorlichtingsdienst ADAS, de particuliere voorlichtingsdienst FAST enverscheidene grote bedrijven.
Ing.P.D. Goddrie bracht in demaanden september/oktober korte eendaagse
bezoeken aan de proeftuinen teMeckenheim enVelm en aan het Opzoekingsstation
teGorsem (België).
Van 6 tot enmet 9oktober bezochten Ir.J.Woets en Ir. R.K. Elema een
aantal onderzoekinstellingen inWest-Duitsland waar gewerkt wordt aanbiologische ofgeïntegreerde bestrijding van plagen en/of aan verbetering van de
spuittechniek inde fruitteelt.

20
Dr.Ir. S.J. Wertheimwoonde van 13tot enmet 15oktober een symposium bij
inParijs (Frankrijk), getiteld "Fruit Tree Biotechnology", georganiseerd door
de firmaMoët-Hennesy.
Ter verdere oriëntering over devruchtanalysemethodiek bezocht J. Oele op3
november laboratoria inZuidoost-Engeland, teweten "Fash" te Faversham enhet
Wye College inLonden.
Op 4en 5namDr.Ir.P. Delver deel aan een "Workshop onLeaf Analysis"in
Jork (West-Duitsland)
InMontfavet (Frankrijk)was Dr.Ir. P.Delver op 20en 21november aanwezig
bij deAgrimed Working Group on Trickle Irrigation.
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DE

P R O E F T U I N

GROOT FRUIT
J.L. Baarends

Klimatologisch was hetjaar 1986gemiddeld koud,vrij zonnig envrij nat.
Januari was een zeer natte en vrij somberemaand met inde eerste decade lichte totmatigevorst indenacht.
Februari was een zeer koude,zeer zonnige en extreem droge maand.Dekoude
begon aanhet beginvandemaand enduurde tot inmaart voortmetminima rond
-15 C. Maart en aprilwaren gemiddeld nat,somber enkoud.Meiwas zonnig met
eennormale neerslag (circa 50m m ) . Juniwasgemiddeld eenwarme en zeer zonnige zomermaand met ietsminder dande normale hoeveelheid neerslag, ondanks
eenkoude,natte en sombere eerstedecade.
Juliwas droog enwarm.Augustus was gemiddeld droog,koud en somber. De
laatste 2wekenwarenhet tegenovergestelde:koel,nat en somber.Op 27augustuskregen we temaken met de ex-tropische cycloon Charley.Deze zorgde voor
stormachtig weermet veel en plaatselijk zware buien. September was een droge
en zeer koude maand engemiddeld aan de zonnige kant.Neerslag viel er voornamelijk in de eerste helft van demaand, terwijl de tweede helft gekenmerkt
werd door aangenaam herfstweer. Inde nacht en ochtend kwam herhaaldelijk mist
voor. De eerste helft van oktober was zacht en zonnig,de tweede helft
daarentegen was wisselvallig met veel neerslag enveel wind.November was een
zeer zachtemaand, de eerste helft van demaand was droog enzonnig, de tweede
helft daarentegen vrij somber en nat.De laatste dagen van november kwam de
temperatuur enkele graden beneden het vriespunt.December was een zeer zachte
en zeer nattemaand. Indedagen vôôr kerstmis viel er sneeuw en kwam 's
nachts lichte totmatige vorst voor.
Het bovenvermelde weer in 1986 had zijn invloed opde ontwikkeling van de
diverse fruitsoorten,gedurende het gehele seizoen.Naweer een strenge winter
werd uitgekeken naardebloei.
Het tijdstip vanvolle bloei lag voor pruim op 7mei,voor peer op 9mei en
voor appel op 19mei.Van degenoemde fruitsoorten was debloei goed tot zeer
goed. De appels kenden een uitzonderlijk korte bloei,eenvolle bloei van
slechts 3dagen.
Devruchtzetting bij appel en peerwas goed tot overvloedig, bij pruim
slecht totmatig.
De junirui kwam traag opgang,daarom zijnenkele rassjanzowelmet Amid-Thin alsmet Carbaryl gespoten.Deze 2chemische dunmiddelen gebruikt incombinatiemet degroeiregulator GA, _gaf in sommige percelen een te sterkedunning.
De produktie van appelswas goed,dievan pruimen was matig. De produktie
van peren wasmatig tot slecht alsgevolgvan schade door dewintervorst van
dewinter 1984/1985.
Door degeringe neerslag injuli,augustus en september was het noodzakelijk om via de druppelbevloeiing en beregening het tekort aan neerslag waar
mogelijk aan tevullen.Waar dezewatervoorziening ontbrak was er veelal sprakevan tekleine enverruwde vruchten.
Wat de dierlijke parasieten betreft waren erweinig problemen.Depere-
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bladvlo konmiddels 1bespuiting met Tetranyx goed onder controle gehouden
worden. De luizen in pruim en boomkwekerij (containerteelt),waren en bleven
hardnekkig, ondankswisselen vanmiddelen.Ook de roestmijt stak hier en daar
de kop op,vaak enkele bomen of gedeelten van een perceel.De schürftbestrijding leverde in 1986 geen problemen op.Bacterievuur kwam bijna niet voor. Er
werd wel wekelijks gecontroleerd. In 1986werd met Insegar gespoten om in 1987
tekunnen startenmet een geïntegreerde bestrijding bij appels.Op 4 september
werden in alle appelpercelen roofmijtenuitgezet.
De proeftuin werd in 1986gekenmerkt door zware bladval,vooral bij het
zeer gevoelige ras Golden Delicious.Dezebladval was vermoedelijk enerzijds
het gevolg van sterkwisselende weersomstandigheden, anderzijds iser in 1986
gespotenmet niet-mangaanbevattendemiddelen.
Het fruitkongepluktworden onder bijzonder gunstige omstandigheden. Een
mooie nazomer,met alleen neerslag inbegin september en eind oktober,werkte
hieraanmee.Onder dezegunstige omstandigheden verliep de oogst vlot en omdat
de proeftuin verschoond bleef van hagel,kon over het algemeen fruit van goede
kwaliteit geoogst worden.Demooie zomermetvoldoende uren zonenkoude nachten zorgde voor eengoede kleuring van onzegebloste/gekleurde rassen.
Direct na de oogstkon begonnenwordenmet de rooiwerkzaamheden. Gerooid
werden: perceel 3 (vergelijkling van virusvrije herkomsten vanM.9, vergelijking van 2zwakke appelonderstammen,vergelijking van 2virusvrije typenvan
M.26,M.27 en M.2,vergelijking vanMM.106 als onderstam met M.9 als tussenstam met of zonder ondersteuning,vergelijking van een-en tweejarig plantmateriaal voor oculaties,handveredeling en stapelgoed), perceel 11 (toetsing
pruimerassen), perceel 15 (vergelijking vanveredelingshoogten bij 2onderstammen en 2 pererassen), perceel 17 (vaststellen van de economische schadedrempel voor appelmeeldauw), perceel 23 (geleide bestrijding van schurft en
meeldauw bij appel),perceel 25a (groeibevordering na herinplant).
Begin april werd een aanvang gemaakt met het planten.Bij het planten werden de plantgaten gevuld met potgrond. Per plantgat werd 151Triomph no.17
gebruikt.Bovendienwerden de boomspiegels afgedekt met champignonmest. De
aanslag van de bomen was goed,omdat er nahet planten voldoende neerslag
viel.Pas later inhet seizoenwas,als gevolg vandroogte,enige terugslag in
groeiwaarneembaar opdie percelenwaar geen druppelbevloeiing werd toegepast.
De volgende proevenwerden ingeplant:
Plantgatbehandeling bij appel (perceel 4a,86.0.200)
Nagegaan wordt of toevoegenvan Broadleaf p4korrels- eenvochtaantrekkende
stof - aan de potgrond inhet plantgat de aanslag van jonge appelbomen naherinplant kan verbeteren.
Onderstammenproef appel (perceel 4a,86.0.8)
Vergeleken wordt de Zweedse onderstam Bemalimet M.9 enM.26.
Onderstammenproef appel (perceel 4a,86.0.9)
Vergeleken worden een aantal zwakke buitenlandse onderstammen: J-TE-F, J-TE-9,
J-TE-H (Tsjechoslowakije),Bemali (Zweden)met M.9 enM.27.
Druppelbevloeiing en fertigatie bij peer (perceel 7noord 86.1.7)
Nagegaan wordtwat de effecten zijnvanbemesting,druppelbevloeiing en fertigatie opde groei en produktie van perebomen bijwel of geengebruik van potgrond en een-of tweejarig plantmateriaal.
Herkomsten van Conference (perceel 7noord 86.1.1)
Vergeleken worden 3herkomsten van Conference, M.202 (Engeland), T.1190 en
T.1557 (Nederland).
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Herkomsten Doyenné du Comice (perceel 7noord 86.1.2)
Vergeleken worden 6herkomsten vanDoyenné du Comice,naast M.204 (NAKB)zijn
dat 9-3, 10-21, 10-28,9-6 (NAKB)enT.1388 (België).
Herkomsten van Pyrus pyraster (perceel 7noord 86.2.61)
Volgen van 3Hongaarse selecties van Pyrus pyraster quagroeiwijzeen toetsen
van het stuifmeel vandeze selecties opdebelangrijkste pererassen omna te
gaan of zeeventueel bruikbaar zijn alsbestuiver voor peer.
Rijrichtingenproef bij appel (perceel 7 zuid 86.0.10)
Nagegaan wordt wat de invloed is van de rijrichting op de produktie en
vruchtkwaliteit bij enkele rijen enbedden.Als rijrichtingenworden vergeleken noord-zuid, noordoost-zuidwest,oost-west en noordwest-zuidoost.
Genenbank appel (perceel 13a)
Instandhouden van oudemerendeels Nederlandse appelrassen,ten einde waardevolle eigenschappen ter beschikking tehouden voor veredelingsdoeleinden.

KLEINFRÜIT
J. de Schipper

In 1986werden devolgende proeven gerooid:
alle aardbeienproeven;
rassenproef braam;
- meristeemplantenvanhet brameras Thornless Evergreen;
- een aantal rassenvanwitte bes,rode bes en blauwe bes die uitgeplant warenvoor een eerste beoordeling.
De volgende proevenwerden in 1986geplant:
Onkruidbestrijdingsproef op aardbeien
Hierin vindt toetsing plaats van 3aardbeirassen opgevoeligheid voor enkele
nieuwe herbiciden en toetsing van het effectvan de herbiciden op de onkruidflora.
Plantafstandenproef aardbeien
Bij 2rassen wordt nagegaanwat de invloed isvande plantafstand in en tussen
de rijen op produktie,kwaliteit en oogstdatum.
Aardbeirassenproef
Vergelijking met 5 IVT-selecties en 4rassen.
Aardbeirassenproef
Indeze proef worden 5vroege IVT-selecties en 2vroege rassen vergeleken
Aardbeirassenoriëntatie
Uitgeplant zijn 12buitenlandse rassen.
Vergelijking EE-plantenmet in-vitro-planten
Bij het doordragende aardbeiras Rapella wordt de invloed van herkomst van
plaatmateriaal op produktie en kwaliteit nagegaan.
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Onderzoek naar zetting en rui bij rode bessen onder plastic tunnel
In 2tunnels en indevollegrond zijn 3rassen uitgeplant.Nagegaanwordt welke invloed temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben op zetting enrui.
Rassenproef framboos onder plastic
Uitgeplant zijn 6vroegrijpende rassen.
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PROJECT PFW 44:ONDERSTAMMEN EN TUSSENSTAMMEN BIJ PIT-EN STEENVRUCHTEN
S.J. Wertheim

Onderstammen
Appel
M.27-typen
In het voorjaar van 1981werd een proef geplant met Golden Delicious kloon
B op 2 typenM.27.Een typewas in de onderstammenkwekerij niet gedoomd; het
andere typewel.Het doel van de proef was na tegaan of dergelijke verschillenookgevolgen hebben voor de fruitteler.De proef werd gelegd in 7 herhalingen met 1boom perveldje.Eind 1986werd de proef beëindigd.
Over de 5proefjaren nam de stamomtrekvan bomen op "gladde"M.27 toemet
6,3 cmen opgedoomde M.27met 6,2 cm;een niet betrouwbaar verschil.Ook in
kg per cm stamomtrek over de proefperiode waren ergeen betrouwbare verschillen: 3,1 respectievelijk 3,0.Devruchtgewichten verschilden ook niet (159
respectievelijk 155 g ) , evenmin als dekg per boom getotaliseerd over dejaren
1982tot enmet 1986 (30,3 tegen 29,2). Erwaren geen verschillen in aantal
wortelvelden ofwortelscheuten tussen beide typen.
Het al ofniet aanwezig zijnvan doorns aan deM.27 onderstam,maakte dus
niets uit voor het gedrag inde boomgaard.
M.2-typen
Inhet voorjaar van 1981 werd een proef geplant met Golden Delicious
'Smoothy'op 2 typenvan dematig sterke onderstam M.2.De eneM.2 (T.161)bewortelde slecht,de andere (T.751)goed.Het doel vandezevergelijking (in 6
herhalingen met 1boom perveldje)was na tegaan of het verschil inwortelvormend vermogen gevolgen heeft voor het gedrag inde boomgaard. Eind 1986
werd de proef beëindigd.
De toename in stamomtrek over de proefperiode bedroeg 19,4cmvoor T.161 en
18,8voor T.751; een niet betrouwbaar verschil.Dit was evenminhet geval bij
het boomvolume,gemeten eind 1986 (1,69 respectievelijk 1,77 m ) .Ook in totale produktie inkg per cm stamomtrek (3,0 tegen 3,1) of inkg perm boomvolume (41,2 tegen 40,3)waren er geen betrouwbare verschillen.Dit was evenmin
het geval voor devruchtgewichten (147 tegen 148 g ) . Het aantal wortelvelden
per boom (ophet bovengrondse deel)van deM.2 bedroeg in 1986voor T.161 0,8
envoor T.751 1,8. Inwortelopslag waren ergeen verschillen.Het goed wortelende typeverschilde dus enigszins in aantalwortelvelden van het slecht bewortelende type.Mogelijk was T.751 wat "juvenieler",waardoor dewortelverruwing inde kwekerij enhet optreden vanwortelvelden later teverklaren is.
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M.26-typen
Inhet voorjaar van 1981werd ookeen vergelijking gemaakt tussen een inde
onderstamkwekerij wel of niet gedoomd typeM.26.Met als toetsras Golden Delicious kloon B werd eenvergelijking gemaakt in 11herhalingen met 2bomen
perveldje.De proefwerd eind 1986 beëindigd.
Over de hele proefperiode nam de stamomtrek op het gladde type toemet 14,5
cm, op het gedoomde typemet 14,4 cm; eenniet betrouwbaar verschil.Inkg
per boom over dejaren 1982 tot enmet 1986waren er ook geen betrouwbare verschillen (75,9 tegen 77,9). Ditwas ook niet het geval met de totale boomproduktie gedeeld door de eindstamomtrek (4,1 tegen 4,2 kg per cm) en met de
vruchtgewichten gemiddeld over allejaren (173g voor beide typen). Vanaf 1983
werd ook opwortelvelden gelet op het bovengrondse deel van de onderstam. Het
aantal nam tot 1986 licht toe en degedoomde M.26 had ermeer in 1986 (3,5
per boom)dan de ongedoornde M.26 (1,8). Geen verschillen inwortelopslag.
Kortom de 2 typenM.26 verschilden inde boomgaard alléén inhet voorkomen
vanwortelvelden ten nadele vanhet gedoomde, ofjuveniele type.
M.9-typen
In het voorjaar van 1981werd met Rode Boskoop Schmitz Hübsch en Lombarts
Calville een proef geplantwaarin 6M.9-typen werden vergeleken.De proef lag
per ras in 6 herhalingen met 2bomen per veldje.DeM.9-typen betroffen 4
NAKB-nummers (T.337 tot enmet T.340), een Belgische M.9 (Nicolai 29) en een
Duitse (Burgmer 1 ) .Doel was na tegaan ofM.9-typen,die inde onderstammenkwekerij wel teonderscheiden zijn,zich als onderstam ook verschillend gedragen.De proef werd in 1986beëindigd. Devoornaamste uitkomsten zijn samengevat in tabel 1voor beide proefrassen tezamen.Dit kon omdat de reactie van
beide opdeM.9-typen gelijk lag.Uit tabel 1blijkt dat de gebruikte typen
niet verschilden ingroeikracht,noch in produktievermogen. Er waren evenmin
verschillen in aantallen wortelvelden op de bovengrondse delen van de
M.9-onderstammen.
Tabel 1. Resultaten M.9-typenproef met appel.
Calville enRode Boskoop.

Cijfers gemiddeld van Lombarts

M.9-type

Stamomtrek (cm)
eind 1986

3
Boomvolume (m )
eind 1986

Kg/cm*
stamomtrek

Kg/m 3 *
boomvolume

Burgmer 1
Nicolai 29
T .337

13,6a
13,9a
14,2a
14,1 a
14,4a
14,6a

0,82 a
0,80 a
0,89 a
0,79 a
0,86 a
1,00 a

3,3 a
3,4 a
3,5 a
3,5 a
3,5 a
3,5 a

54,7 a
58,1 a
55,9 a
62,3a
58,3a
53,1 a

T 338
T .339
T 340

* Kg/boom over 1982 tot enmet 1986 gedeeld door eindstamomtrek/-boomvolume.
Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar
(P= 0,05).
In een tweede proef met Golden Delicious kloon Bgeplant inhet voorjaar
van 1982met deM.9-typen T.337 enT.339van deNAKB en 6M.9-typen van boomkwekerij Fleuren (denummers 4,25,49,56,59 en 86)bleek tot opheden dat
M.9-selectie 56van deze boomkweker wat zwakker groeide dan alle overige, die
onderling geen verschillen toonden. Inproduktie waren er ookweinigverschillen; alleen bleef no.56 iets achter bij T.339. Erwaren geringe verschillen
inaantallenwortelvelden per boom.T.337had er gemiddeld 1,2 per boom,T.339
2,6 en no. 56 2,3.Hetkleinste aantal bezat no.4,namelijk 1,0.
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IneenderdeproefmetElstar,ookvan1982, worden de M.9-typen T.337,
Burgmer 3 enNicolai8en29vergelekenineenproefmet8herhalingenmet2
bomenperveldje.Eind 1986haddendeNicolaï-selecties wat dikkere stammen
dan T.337(tabel2),maarinboomvolumewarenergeenduidelijkeverschillen.
Ookinproduktievermogenwarendeverschillennietbetrouwbaar (tabel2).Dit
gold ook voordekgperm boomvolume.DeNicolaï-selectieshaddenietsmeer
wortelvelden (tabel2),mogelijkeenuitingvangroterejuveniliteit.
Tabel2.ResultatenM.9-typenproefmetElstar.
M.9-type

Stamomtrek(cm)
eind1986

Kg/cm*
stamomtrek

Wortelvelden/
boom

T.337
Burgmer3
Nicolai29
Nicolai8

15,8a
16.1ab
16,8bc
17.2c

1,9a
1,9a
1.8a
1.9a

1,2
0,8
1,8
1,8

* Kg/boomover1983totenmet 1986gedeelddoordeeindstamomtrek.
Getallenin1kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenniet betrouwbaar(P=0,05).
Een vierdegroteproefvergelijkt 11M.9-typenbijSmootheeen9M.9-typen
bijElstar(tabel3).Deproefwerdgeplantin1984in6herhalingenmet3bomen perveldje.Enkeleuitkomstenzijnvermeld intabel3.Hetblijktdattot
nutoedegroeikracht,gemetenaandestamomtrek,betrouwbaarverschillendwas
tussen eenaantalM.9-typen.Opvallend isdatdeFleuren-selectieno.56weer
totdezwaksteM.9-typenbehoort,evenalsineenvan de vorige proeven. In
produktiecapaciteit waren ergéénbetrouwbareverschillen (tabel3). Deverschilleninaantallenwortelveldenperboom,vruchtgrootteen-kleur (Elstar)
warenookminimaal.
Table3.ResultatenM.9-typenproef bijappel.
M.9-type

Fleurenno.
T.338
T.337
Laneep
Burgmer1
Fleurenno.
Fleurenno.
Burgmer2
EMLA
Nicolai29
Cepiland

56

4
59

GoldenDelicious

'Smoothee'

Elstar

stamomtrek(cm)
eind 1986

kg/ ;m*
stamomtrek

stamomtrek (cm)kg/cm*
eind 1986
stamomtrek

10,1
10,5
10,8
10,9
11,1
11,2
11,2
11,3
11,4
11,7
12,2

1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
0,9
1,1
1,2

10,9
11,4
11,5
11,4
12,0
12,5
12,3
11,6
11,7
-

a
ab
abc
abc
bed
bed
bed
bed
cd
de
e

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
b
b
b
bed
d
cd
be
be

* Kg/boomover1984totenmet 1986gedeelddooreindstamomtrek.
Getallen in 1 kolom gevolgd door dezelfde letter(s) verschillen niet
betrouwbaar (P=0,05).

1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
-

a
a
a
a
a
a
a
a
a
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Uit het onderzoek aanM.9-typenkomt voorlopig dus naar voren dat er kleine
verschillen ingroeikracht en in aantallenwortelveldenkunnen zijn. Wanneer
er echter groeiverschillen zijndan zijndie voor de getoetste rassen nietgelijk (tabel 3 ) .Het isdus devraag of deze verschillen redenmoeten zijn bepaalde typen wel of niet de voorkeur tegeven.Het onderzoek isechter nog
niet afgesloten; definitieve conclusies moeten dus nogworden afgewacht.
Winterharde,zwakke onderstammen
Inhet voorjaar van 1982werd met als toetsras Elstar een oriënterende
proef met enkele Oosteuropese onderstammen aangelegd (zieJaarverslag 1985,
blz. 27).Na 1986bleek dat nunaast P.22 ookP.16 iets zwakker tegroeien dan
M.9. Dat is interessant, want erwordt voor goede gronden gezocht naar een
iets zwakkere onderstam. Inproduktie per eenheid van groei bleken P.22 en
P.16 evengoed alsM.9.Erwaren evenveelwortelvelden op de bovengrondse delen
van P.16 enM.9,maar P.22 had er duidelijkminder.Wat betreft wortelopslag
waren P.22 enM.9 gelijk; P.16 gaf meer wortelopslag. Uit deze proef komt tot
opheden P.22 alsmeest interessant naar voren,gevolgd door P.16. De nummers
P.l,P.2,P.14,P.18 enB.490zijn zóveel sterker danM.9 dat zevoor ons land
niet van belang zijn.
Ineen tweede soortgelijke proef van 1983met Golden Delicious 'Smoothee'
als proefras (zie Jaarverslag 1985,blz.27-28), kwam ook naar voren datbepaalde onderstammen eengroeikracht gaven tussen die van M.27 en M.9 in enandere tussen dievanM.9 enM.26 in.Vooral eerstgenoemde zijn interessant (tabel 4 ) .Dit temeer omdat deze (B.9 enJork 9) per eenheid van groei nog
steeds evenveel produceerden alsM.9 enM.27 (tabel 4 ) .Eennadeel van B.146
ishet grotere aantal wortelvelden en -scheuten danvan M.9 ofM.27.
Tabel 4.Resultaten van onderstammenproef bij Golden Delicious 'Smoothee'.
Onderstam
(herkomst)

**

Wortelvelden/
boom
eind
1986

Wortelopslagcijfer
eind
1986***

14,5
14,8

1,8 a
1,7 ab

0,2
0,8

1,5
1,5

9,6 bc
10,1 cd
11,0d

13,8
17,8
18,2

1,4 ab
1,7 ab
1,6 ab

2,9
1,2
0,2

2,5
2,2
1,2

12,3e
12,8e
13,1e
13,6e

16,1
19,2
16,5
16,9

1,3 b
1,5 ab
1,3 b
1,2 b

0,4
0,0
0,8
1,3

2,0
1,8
1,7
1,7

1,5
1,7

1,3
1,2

Kg/boom
19841986

Kg/cm
stamomtrek

7,8 a
8,6 ab

B.146 (Sovjet-Unie)
Jork 9 (West-Duitsland)
M.9 (Engeland)
B.469 (Sovjet-Unie)
Ottawa 3 (Canada)
MAC 9 (Verenige Staten)
M.26 (Engeland)

M.20 (Engeland)
M.27 (Engeland)

B.118 (Sovjet-Unie)
B.490 (Sovjet-Unie)

Stamomtrek
(cm)
eind 1986*

19,4 f
20,0 f

14,4
15,3

0,8
0,8

* Gecorrigeerd voor beginstamomtrek.
** Kg/boom 1984 tot enmet 1986 gedeeld door stamomtrek eind 1986.
*** 1= geen tot 5= zeer veel wortelopslag.
Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
baar (P= 0,05).

betrouw-
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In een derde proef, ook van 1983,met James Grieve enGolden Delicious
'Smoothee' als toetsrassen (zie Jaarverslag 1985,blz. 28)genomen in9herhalingen met 2bomen per veldje per ras,bleek ookdat na 1986P.22 en P.16 wat
betreft groeikracht nog inzitten tussenM.27 enM.9 (tabel 5 ) .Ook wat betreft
produktievermogen kunnen deze beide onderstammen goed mee.P.16 kwam echter
ongunstig naar voren quawortelopslag (tabel 5 ) .P.lkan als te sterk afgeschrevenworden.Bovendien heeft deze onderstam teveel wortelvelden.
Tabel 5.Resultaten onderstammenproef appel.
Stamomtrek
(cm)
eind 1986

Kg/boom
19841986

KR/ :m

James Grieve
M.27 (Engeland)
P.16 (Polen)
M.9 (Engeland)

7,6 a
9,2 b
10,7 c

B.9 (Sovjet-Unie)
M.26 (Engeland)
P.l (Polen)

Onderstam
(herkomst)

Golden Delicious
M.27 (Engeland)
P.22 (Polen)
P.16 (Polen)
M.9 (Engeland)
B.9 (Sovjet-Unie)
M.26 (Engeland)
P.l (Polen)

*

Wortelvelden/
boom
eind
1986

Wortelopslagcijfer
eind
1986**

10,0
14,8
18,6

1,3 a
1,6 ab
1,8 b

0,4
0,1
0,4

2,0
4,4
2,0

11,3 c
13,2 d
13,3 d

16,4
19,7
19,8

1,4 ab
1,5 ab
1,5 ab

0,8
1,6
1,9

1,4
1,9
2,1

8,2 a
8,8 ab
9,6 bc
10,5 cd

11,9
15,4
20,8
20,3

1,4
1,8
2,2
1,9

a
bc
d
c

0,4
0,2
0,1
0,2

1,9
1,9
3,4
2,0

10,9 d
13,3 e
14,0 e

20,4
23,6
21,7

1,8 c
1,8 bc
1,5 ab

1,5
1,8
5,2

1,8
1,7
2,3

stamomtrek

Smoothee'

* Kg/boom 1984 tot enmet 1986 gedeeld door de stamomtrek eind 1986.
** 1=geen tot 5» zeer veel wortelopslag.
Getallen in 1kolom (per ras)gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P = 0,05).
Met enkele van de hier genoemde onderstammen worden landelijke proeven
voorbereid. Niet alleen omdat zemeer groeivariatie kunnen geven,maar ook in
verband met dewaarschijnlijk grotere winterhardheid.
M.20versus M.27
Met Rode Boskoop Schmitz Hllbschen Jonagold als proefrassen werd in het
voorjaar van 1981 een proef geplant met de zwakke onderstammen M.27 enM.20.
De proef lag in 5herhalingen met 3bomen per veldje.De plantafstand bedroeg
3,50x1,00 m. Het doel was na tegaan of deM.20 -door het proefstation in
East Mailing,Engeland nooit uitgegeven - een aanvulling van het onderstammensortiment kan zijn.De proef werd eind 1986 beëindigd.
Reeds indekwekerij bleken de bomen opM.2,0wat zwakker tegroeien dan op
M.27. Ditwas ook zogedurende de eerstejaren na het planten. Gemiddeld per
boom over de eerste 3jaren (met inbegrip van dekwekerij)gaf Rode Boskoop op
M.27 12,2m schot tegen 7,5 opM.20.Voor Jonagold was dit 14,0tegen 11,2 m.
Aan het eind van 1986waren de stamomtrekken opM.27 dan ookgroter dan op
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M.20. Bij Rode Boskoop 14,9 tegen 11,8 cm enbij Jonagold 13,7 tegen 11,7 cm.
Gemiddeld over beide rassenwas dit verschil betrouwbaar (14,3 tegen 11,8c m ) .
Ookwanneer rekening werd gehouden met de beginstamomtrek in 1981was de stamomtrek opM.27 betrouwbaar groter dan op M.20.
De zwakkere groeiopM.20 uitte zich ook in het boomvolume eind 1986.Gemiddeld over beide rassen was het boomvolume opM.27 0,56m en op M.20 0,43
m ;een betrouwbaar verschil.
De produktie hangtnatuurlijkmede afvan deboomgrootte.Om te zienhoe de
produktieverschillen tussen beide onderstammen zijn,moet dus voor groeiverschillen gecorrigeerd worden.Bezien over de hele proefperiode brachten bomen
opM.27,gemiddeld over beide rassen, 3,9 kg per cm stamomtrekop tegen 4,3 op
M.20. Dit verschil was betrouwbaar.Degrotere vruchtbaarheid opM.20 uitte
zichook indekg-produktie (over 1982 tot enmet 1986)perm boomvolume,namelijk 126 voor M.20 tegen 105voor M.27.Dit verschil was net niet betrouwbaar.
Dehogere produktie per eenheid vangroei opM.20 had geen gevolgen voor de
vruchtgrootte. Gemiddeld over alle jaren was dit voor Rode Boskoop 230g
(M.27)en 228g (M.20). Voor Jonagold 228respectievelijk 231g. Veel belangrijker is dat devruchtkleur van beide rassen opM.20 achterbleef bij die op
M.27. Ditwas in demeeste jaren het geval.Dit gevoegd bij het feit dat M.20
meer wortelopslag gaf danM.27,maakt deze erg zwakke onderstam niet interessant voor de Nederlandse fruitteelt.
Peer
Vroege herfstverkleuring Conference
Voorjaar 1984werden 14bomen van Conference opKwee Cgeplant.Zeven daarvan lieten indevoorafgaande nazomer enherfst indekwekerij vroegeherfstverkleuring zien en 7waren normaal. Inde herfst van 1984 was van eerstgenoemde groep al 1 boom afgestorven en inhet voorjaar van 1986waren er3
dood. Inde "normale"groepkwamen geen dode bomen voor.
Inhet voorjaar van 1985werdenwederom 16Conference bomen op Kwee C en 16
op Kwee Adams geplant,die inhet voorafgaande seizoen voor de helft groene
bladeren bezaten envoor de andere helft vroegtijdige herfstverkleuring toonden. Van de bomen opKwee Adams met vroege herfstverkleuring was inhet voorjaar van 1986 de helft afgestorven. De"normale"bomen opKwee Adams leefden
alle,evenals alle bomen opKwee C.
Dit alles wijst eropdat vroegeherfstverkleuring bij Conference opKwee-onderstam een selectiekenmerkvoor afkeuring zou moeten zijn. Planten van
dergelijke bomen houdt teveel risico's in.De oorzaak moet inde zaailingziekte en/of dematige verenigbaarheid van Conference op kweeworden gezocht.
Nieuwe onderstammen
Inhet voorjaar van 1984werd met Conference enDoyenné du Comice een proef
geplant met enkele nieuwe onderstammen.Het betreft dekwee-onderstammen Sydo
en BA 29uit Frankrijk en C.132 uit Engeland. Sydo is een Kwee d'Angerstype,
BA 29 een kwee de Provence-type en C.132 eenKaukasische Kwee.Tevens isopgenomen de Zuidafrikaanse pereonderstam BP.l. Kwee Aen Cdienen alscontroles.
De eerste produktie werd in 1986verkregen,die uiteraard nog gering was.
Belangrijk isdat C.132 zwakker groeide danKwee C. Sydo en BP.l groeidenongeveer even sterk alsKwee A, terwijl BA.29 sterker was.C.132 moet dus in de
gaten gehouden worden,almoet gezegd worden dat deze onderstam niet virusvrij
is.De zwakkere groei is'duswellicht eengevolg van devirusstatus.
Winterharde onderstammen
Het onderzoek zal zichwat meer op zwakke pereonderstammen richten,om het
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probleem van de bevriezing van dekwee-onderstammen teomzeilen.Voorjaar 1987
werd met Conference enDoyenné du Comice een eerste proef geplant,waarin Kwee
C wordt vergeleken met de Amerikaanse onderstammen 0HxF51 enOHxF333. Deze
zijnmeer winterhard en bovendien resistent tegen bacterievuur en 'pear
decline'.
De vermeerdering van de Franse zwakke pereonderstam RVI39 verloopt naar
wens. Andere onderstammen zijn aangevraagd.
Veredelingshoogte bij Kwee Aen C
Eind 1986werd een proef gerooid,die geplant was inhet voorjaar van 1973,
met de rassen Conference enDoyenné du Comice opKweeA enKwee C.De rassen
waren veredeld op 10,20of 30 cmhoogte.Bij Doyenné du Comice opKwee Akwam
nog een object voor,namelijk deveredelingshoogte 60 cm.Per ras werd in6
herhalingen geplant met 4bomen per veldje.De rijafstand bedroeg 3,75 m. Op
de rij daalde afstand lichtmet toenemende veredelingshoogte.
Hoewel de proef wat betreft veredelingshoogte geen actualiteitswaarde meer
heeft,omdat tegenwoordig laag veredeld wordt omwintervorstrlsico's te verkleinen, zal hierna toch ietsover de resultaten wordenmeegedeeld.Het kan
immers zijn dat degevonden tendenzen ook zullen gelden bij mogelijk toekomstige zwakke pereonderstammen die wél winterhard zijn.
Uit boomvolumemetingenvan eind 1986 bleek dat deze rechtlijnig afnamenmet
deveredelingshoogte.Dit gold voor beide rassen opbeide kweetypen. Tabel 6
laat de cijfers zien.Evenals bij appel leidt dus een toenamevan de lengte
van het bovengrondse deel vande onderstam tot een afname ingroeikracht.Verder bleek het boomvoluraeopKwee A betrouwbaar groter danopKwee C; eenbekend gegeven.
Tabel 6. Resultaten vanveredelingshoogteproef bij peer op kwee-onderstam
Onderstam

Ver- Boomvolume (m )
ede- eind 1986
lingshoog- C
D
te(cm)

Gem.vruchtgewicht(g)**

boomvolume

KweeC

10
20
30

1,35 a
1,22 ab
1,05 b

1,58 a
1,29 b
1,24 b

129a
141 a
144a

96a
113b
103b

135a
137a
134a

227a
234a
231a

Kwee A

10
20
30
60

2,16 p
1,92q
1,65 r

1,72 p
1,66 p
1,46 p
0,92q

89p
97pq
106q

66p
76pq
86q
122r

165p
167p
161p

264p
264p
252q
244q

-

-

-

* Kg per boom over
de jaren 1976 tot en met 1985 gedeeld door het
eindboomvolume.
**Gemiddeld over alle draagjaren (1976 tot enmet 1985); C
Conference,D=
Doyenné du Comice.
Getallen in 1kolom,apart per ras onderstamcombinatie inverband met inter
actie,gevolgd door dezelfde letter(s) verschillen niet betrouwbaar (P
0,05).
Hoger veredelen leidde tot een beter produktievermogen. Per eenheid van
boomvolume werd meer geplukt naarmate de 'onderstampoot'langer was (tabel6 ) .
OpKwee Awas er zelfs een betrouwbaar rechtlijnig verband tussenveredelingshoogte en produktie inkg perm boomvolume.Op Kwee C waren de tendenzen
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zwakker.OpKwee Cwas de produktie perm boomvolume betrouwbaar hoger dan op
Kwee A.
,
Er bleek geen verband tussen de aantallen vruchten perm boomvolume en de
vruchtgewichten. Er isbij devergelijking van degemiddelde vruchtgewichten
dus niet gecorrigeerd voor vruchtaantallen. De berekeningen aande gemiddelde
vruchtgewichten over alle jaren heen,leerden dat op Kwee Cdeveredelingshoogte geen invloed had ophet vruchtgewicht.BijKwee Awas dit wel zo voor
Doyenné du Comice,maar niet voor Conference (tabel 6 ) .Beide rassen gaven op
Kwee Cbetrouwbaar kleinere peren dan opKwee A.
De vorst van 1984/1985 beschadigde de proef.Dit was inde loop van 1985
aan de bladstand van bepaalde bomen goed te zien;ook al inhet voorjaar aan
bruinverkleuring van debast van het bovengrondse deel van de onderstam,welke
na oppervlakkig aansnijden zichtbaar werd.Debastkleur varieerde van blank
tot donkerbruin.De bladkleur liep aanhet einde van het groeiseizoen uiteen
vangroen via licht-engeelgroen tot geel- engroenpaars. Inde loop van 1986
stierven enkele bomen af.Gezien het belang van vorstschade zijn in tabel 7de
waarnemingen aan devorstbeschadiging samengevat.De bastverkleuring nam toe
met deveredelingshoogte enKwee Cwasduidelijk meer verkleurd danKwee A.De
kwee onder Conference leed meer dan onder Doyenné du Comice.De bladstand aan
het eind van 1985 liet zien dat de bastbeschadiging voornamelijk bij Kwee C
tot problemen leidde.Erg hoog veredelde Kwee Awas ookwat beschadigd (^30
cm). Uit bladstand énbeschadigde bomen valt af te leiden dat de Conferencekwee C-combinatie wel erg geleden had.Mogelijk komt dit door een gebrekkige
verenigbaarheid, die deKwee C zoverzwakt,dat een strenge vorst tot grote
schade leidt. Duidelijk is dat de huidige meest voorkomende combinatie
Conference opKwee Cerg gevoelig isvoor strenge wintervorst.Er zal gezocht
naar alternatieven.

Tabel 7.

Onderstam

Vorstbeschadiging door wintervorst (1984/1985)
kwee--onderstam.
proef bi j peer op
Bastkleur*
Vervoorjaar 1985
edelingshoogte
(cm)
C
D

aanveredelingshoogte-

Bladkleur**
16oktober 1985

% ernstig beschadigde bomen***
16okt ober 1985

C

D

C

D

Kwee C

10
20
30

4,2 a
5,2 b
5,7 b

2,6 a
4,5 b
4,9 b

2,5 a
3,3 b
3,4 b

1,0 a
1,3 a
1,6 a

58
88
92

0
8
21

Kwee A

10
20
30
60

2,9 c
3,5d
4,1 a

2,1
3,2
3,5
4,3

1,0 p
1,0 p
1,3 p

1,0 p
1,0 p
1,0 p
1,8q

0
0
13

0
0
0
21

-

P
q
q
r

-

-

* Schaal: 1=blank tot 5= donkerbruin.
ofgroenpaars,
** Schaal: 1= groen,2= lichtgroen,3= geelgroen,4=geel5 = afgestorven.
***Bomen met code ^ 3,zie schaal gebruikt bij **.
C =Conference,D=Doyennédu Comice.
Getallen in 1kolom, apart per ras/onderstamcombinatie moerband met interactie
behalve inkolom 1,gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
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Pruim
De inhet voorjaar van 1981 geplante bomen vanOpal enReine Claude d'Oullins op St. Julien A en de zwakkere onderstam Pixy droegen in 1986weer
vrucht. Inhet totaal over de draagjaren 1983 tot enmet 1986 heeft Opal op
St. Julien A Al,4kg perboom gegeven,opPixy slechts 19,2.Bij Reine Claude
d'Oulllns waren deze cijfers 14,3en 16,9.De bomen zijnopPixykleiner. Bij
Opal was eind 1986het boomvolume 32Zkleiner en bij Reine Claude d'Oullins
25%. Tochwasde totale produktie perm boomvolume bijOpal opPixy lager dan
op3 St.Julien A zowel inkg 3,9 tegen 5,7 als invruchten, 125 tegen 162.Bij
îineClaude d'Oullins scoorde Pixy hoger: 4,0 tegen 2,5 kg perm respectieRei
velijk 90 tegen 50vruchten perm"".Jammer isdat devruchten op Pixy kleiner
blijven.Voor Opal bedroeg het vruchtgewicht in 1986 39g voor St.JulienA en
33 g voor Pixy enbij Reine Claude d'Oullins was dit 55 respectievelijk 42g.
Dezelfde trend werd in voorgaande jaren gevonden.
Ineen tweede proef geplant voorjaar 1983met ookweer St.JulienA enPixy
is ook de Franse onderstam P.2038-1A opgenomen.Toetsrassen zijnVictoria en
Czar. Uit boomvolumeraetingenvan eind 1986 bleek dat P.2038-1A in groeikracht
tussen Pixy en St.Julien A inligt.Belangrijk isdat opP.2038-1A de vruchtgrootte gelijkwas aandie op St.JulienA (bijCzar) of zelfs beter (bijVictoria) en dat bijeengelijk (Czar)ofhoger (Victoria)aantal vruchten per
boom!Deze onderstam isdus interessant,maar bezit in tegenstelling tot Pixy
en St.Julien Avrij veel wortelopslag.
In eenderde proef van 1982wordt St.Julien Avergelekenmet de Franseonderstam Marianna GF 8/1 bij het ras Opal.Helaas blijkt deze nieuwe onderstam
iets sterker te zijndan St.Julien A.Eind 1986waren de boomvolumes 6,4 voor
St.Julien A en 6,8 m voorMarianna GF 8/1. Een tweede nadeel isdat Marianna
GF 8/1 tot nu toe watminder heeft geproduceerd.Deverwachtingen zijndus
niet meer hoog gespannen.

Tussenstammen
Appel
M.9 tussenstam opMM.106 onderstam
Inhet voorjaar van 1981werd een proef aangeplant met de appelrassen James
Grieve en Golden Delicious kloon B opMM.106-onderstammet een circa 40era
lange tussenstam vanM.9.Eendeelvan debomenwerd normaal geplant, met de
overgang van MM.106/M.9 op 10cm boven degrond. Een ander deel werd dieper
geplant met de overgang MM.106/M.9 net inde grond.Het doel van deze proef
(in 6herhalingenmet 3bomen per veldje)was na tegaan ofde bomen dank zij
de sterkeonderstam enhet diepere planten zonder paal zouden zijnop te kweken. De helft van alle objectenwerd daartoe nietvan eenboompaal voorzien;
de andere helft wel.Deproef werd in 1986 afgesloten. Enkele samenvattende
uitkomsten zijn vermeld in tabel 8, waarin beide proefrassen zijn
samengenomen. Dit was mogelijk omdat ze zichgelijk gedroegen.Uit tabel 8
blijkt dat diep planten de groei versterkte en dat het weglaten van een
boompaal degroei juist verzwakte.Het eerste isverklaarbaar uit het feit dat
hoemeer vandeMM.106 indegrond zat,hoemeer wortels er geweest zullen
zijn om aan degroei bij tedragen.Het tweede is eengevolg van het heen en
weer wiegen van de niet gesteunde bomen.Dit leidt,vermoedelijk door hogere
gehalten aande remstofethyleen indeweefsels,tot eenwat compacteregroei.
Diep plantenwas ongunstig voor het produktievermogen en het al of niet
aanwezig zijnvan een paal had daarop geen invloed.
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Tabel 8.Resultaten proef met MM.106-onderstam enM.9-tussenstamgemiddeld van
James Grieve en Golden Delicious B.
_
_
Behandeling (zie tekst)
Boomvolume (m )
Kg/m
eind 1986
boomvolume*
Plantdiepte
Boompaal
Normaal

+

Diep

+

Normaal
Diep
Voor normaal
endiep samen

voor + enboompaal samen

0,83 a
0,75a
0,97 b
0,88 ab

80,3a
84,7 a
67,2b
66,2 b

0,79 p
0,92q

82,5p
66,7q

0,90 r
0,81 s

73,7r
75,4r

* Kg/boom over 1982tot enmet 1986 gedeeld door boomvolume eind 1986.
Getallen per onderdeel in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
Belangrijk wasdat van de 18niet gesteunde bomen per ras bij normale
planthoogte er begin 1985 5 (Golden Delicious) en 1(JamesGrieve) te scheef
stonden.Bij de diep geplante was dit 4respectievelijk 0. Golden Delicious
stond dus onvaster dan demeer compact groeiende James Grieve.Voor Golden
Delicious ishetweglaten vande paal dusniet mogelijk,voor James Grieve op
deze onderstam-tussenstaracorabinatiewel,zijhet dat danwel diep geplant moet
worden en dit ten koste gaat van de produktie. Kortom, planten op
MM.106-onderstammet eenM.9-tussenstam om de boom klein tehouden éngoed te
verankeren is inonswinderigeklimaat geenhaalbare zaak (zieook de volgende
proef).
Diverse zwakke tussenstammenopMM.106-onderstam
Overbodig makenvan de boompaal was ook het doel van de proef die in het
voorjaar van 1980werd geplant en in 1986werd beëindigd.Het betrof een proef
met Cox's Orange PippinopMM,106met daartussen 30 cmvan devolgende tussenstammen: 3426, M.27, M.9 en als controle ookMM.106.Als andere controles
dienden bomen opM.9met tussenstammen MM.106of Zoete Aagt.De objecten werden zowel met als zonder paal geplant in6herhalingen met 2 à3bomen per
veldje op 3,50x1,80m. Reeds bij het planten bleek dat de bomenmet de superzwakke tussenstam3426niet zonder paalkonden staan.Debomen vandit object
kregendus alle een paal. Inde loopvan dejarenkregen ook enkele bomen van
deobjectenmetM.27 ofM.9 tussenstam een paal,omdat zeanders zoudenomvallen. BijM.27warendit 5van de 18bomen,bijM.9 2.Overigens hingenvandezeobjecten verschillende bomen die géén paal kregen ooknogal scheef.Evenals
indevorige proef blijktdus dat het overbodig maken van een boompaal langs
de weg van een sterkeonderstammet een zwakke tussenstam niet goed mogelijk
is.
De proef gafwel nog interessante uitkomsten over het effect van de tussenstam (tabel9 ) .In tabel9zijn alleen deuitkomstenvan deobjectenmet paal
vermeld.Wel kan gezegd worden dat bomen zonder paal zwakker groeiden dan wel
gesteunde bomen. Inproduktie per eenheid van groei noch invruchtgewicht had
deaanwezigheid van een paal invloed.
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Tabel 9. Resultaten proef met diverse tussenstammen opMM.106-onderstam met
Cox's Orange Pippin.
Behandeling

Booim/o1urne

onderstam

(m)
eind 1986

tussenstam

M.9
M.9

Zoete Aagt
MM.106

1,31 a
1,30 a

MM.106
MM.106
MM.106
MM.106
MM.106

3426
M.27

0,29
1,30
1,79
2,95
2,92

M.9
MM.106
Zoete Aagt

c
ab
b
d
d

Kg/m 3
boomvolume*

Gem. vruchtgewicht
(g)**
_***

+****

56,6 a
66,0a

134a
128a

133a
129a

104,2b
63,1 a
52,7a
40,5 a
42,3a

116b
136a
134a
136a
133a

124a
135a
132a
132a
129a

* Kg per boom over 1981 tot enmet 1986 gedeeld door boomvoluraeeind 1986.
** Gemiddeld over 1981 tot en met 1986.
,
*** Zonder en ****met correctie voor het aantal vruchten perm boomvolume.
Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
Wat tussenstam betreft gaf 3426 een enormegroeiverzwakking.De bomen op
deze tussenstam groeiden te zwak enhaddenveelwortelopslag. In produktievermogen waren de bomen op 3426-tussenstam het meest produktief.Daardoor bleven
ook devruchten ergklein.
OokM.27-enM.9-tussenstammen verzwakten degroei;M.27wellicht wat meer,
maar het verschilmet M.9was niet betrouwbaar. Zoete-Aagt-tussenstamgaf in
vergelijking met MM.106-tussenstam geen groeibeperking. Behalve 3426 oefende
geen van de tussenstammen invloed uitop de produktie perm of hetvruchtgewicht.
Omdat het doelvan de proef - overbodig maken vande paal - niet bereikt
werd en de tussenstambomen niet beterwaren dan de standaard opM.9 met tussenstam Zoete Aagt,heeft MM.106met daarop een zwakke tussenstam voor de
praktijk geenbetekenis.

PROJECT PFW 45:TEELTONDERZOEKGROOT FRUIT

PLANTSYSTEMEN
P.S.Wagenmakers

Plantsystemenproef met slanke enNoordhollandse spil

In het voorjaar van 1978werd een proef geplant met Rode Boskoop opM.9,
waarin de slanke spil endeNoordhollandse spilmet elkaar worden vergeleken
inverschillende plantsystemen (enkele rij,Noordhollandse drierij, zesrij met
looppad envolveldssysteem).De slanke spil heeft in volwassen stadium een
boomdiameter van 1,75 m,de Noordhollandse spil van 1,25 m. Inelk plantsy-
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steemwordt op dehelft van de bomen naast wintersnoei ook enkele weken voor
de pluk een lichte aanvullende zomersnoel toegepast.De proef Isopgezet in 4
herhalingen.
De produktie per ha in 1986was gelijk voor slanke enNoordhollandse spil:
gemiddeld over de plantsystemen 48 ton (tabel 10).De aanvullende zomersnoei
had evenals invoorgaande jaren geen invloed opde produktie.Bij deNoordhollandse spil nam de produktie nogwel toemet de plantdichtheid,maar bij de
slanke spil niet meer.Daar was de enkele rijbij een lage plantdichtheid dus
even produktief als demeerrijen bij een hogere plantdichtheid.
Tabel 10.Produktie enbloemknoppen gemiddeld over behandelingenmet en zonder
zomersnoei.
Plantsysteem

Plantafstand

Bomen/
ha

Ton/ha

Bloemknoppen/ha
1979xlO gem.
1986
1983-1986

1986

Slanke spil
Enkele rij
Drierij-wijd
Zesrij
Volvelds*
Drierij-nauw
Gemiddeld

3,00x1,25
3,00+(2x0,75)x2,25
3,00+(5xl,17)x2,25
2,25x1,25
2,75+(2x0,89)xl,75

Noordhollandse spil
Drierij-wijd
3,00+(2x0,75)x2,25
Enkele rij
2,50x1,25
Drierij-nauw
2,75+(2x0,89)xl,75
Zesrij
2,75+(5xl,20)xl,75
Volvelds*
1,75x1,25
Gemiddeld

2667
2959
3012
3203
3788

2959
3196
3788
3921
4109

53,5 b
45,2 ab
44,3 ab
40,0a
51,1 ab
47,5

359 a
484a
342a
542a
354a
509a
369 ab 514a
403b
591 a
366
528

39,8 a
48,3 ab
49,1 ab
50,8 ab
52,7b
48,4

319a
366b
351 b
369b
385b

357a
418b
442b
469b
474b

358

432

* Per 0,9 ha.
Getallen in eenkolom en per boomvorm gevolgd door dezelfde letter verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
Inafbeelding 1is te zien dat over de periode 1979-1986 er een rechtlijnig
verband bestond tussen produktie en plantdichtheid. Bij de slanke spil leidde
eenextra aanplant van 1000bomen uiteindelijk tot 48 tonextra,bij de Noordhollandse spilwas dit 39 ton.De enkele rij ende volveldssystemen brachten
relatief meer opdan de andere systemen.Indeze periode bracht de slanke spil
gemiddeld over alle plantsystemen 366 ton per ha op,endeNoordhollandse spil
358. Dit verschil was statistisch niet betrouwbaar. Bij eenzelfde plantdichtheid produceerde de slanke spilmeer dande Noordhollandse spil. De extra investering vangemiddeld bijna 500bomen bij de laatste boomvorm heeft dus niet
geleid tot eenhoger produktieniveau per ha.Mogelijk was het boomvolume te
klein.
In 1986 iseen sortering,uitgevoerd.Erwas eenbetrouwbare invloed van de
vruchtdracht (vruchten perm boomkroon)op de vruchtmaat.Er isberekend dat
bij gelijke vruchtdracht devruchtenvan bomen met zomersnoei kleiner zouden
zijn danvan bomen zonder zomersnoei.Ook zou de slanke spilgemiddeld kleinere vruchten hebben dande Noordhollandse spil,envruchten inde enkele rij
zouden groter zijndan inde overige systemen.Ook zouden binnenbomen bij de
drie- en zesrij kleinere vruchten hebben dan buitenbomen bij gelijkevrucht-
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dracht. Het percentage vruchten groter dan 75mm bedroeg gemiddeld over alle
systemen 68.De aanvullende zoraersnoeiverbeterde de vruchtkleur:het percentage vruchtenmetmeer dan 10%kleur (klasse I)was bij zomergesnoeide behandelingen 91 tegenover 86bij de behandelingen met alleen wintersnoei. In de
drie- en zesrij was dekleur vanvruchten aanbinnenbomenminder dan die aan
buitenbomen.Erwas geen verschil invruchtkleur tussen slanke en Noordhollandse spil.

ton/ha 1979-1986

400
380
360
340
320

ta2500

3rij

3000

3500

4000

bomen/ha
Afb. 1.Produktie per ha (1979-1986)en plantdichtheid.
Het aantal bloemknoppen per boomvarieerde sterk vanjaar totjaar, enwerd
ondermeer beïnvloed door de dracht. Tabel 10 geeft het gemiddelde aantal
bloemknoppen per havoor de laatste 4jaar. Bij de slanke spilwas de variatie
zogroot,dat geen invloed vande behandelingen konwordenvastgesteld. Bijde
Noordhollandse spil was deze variatie ietsminder groot,enbleek een rechtlijnig verband met de plantdichtheid tebestaan.De enkele rij bloeide relatiefmeer, ende drierijminder.DeNoordhollandse spil had gemiddeld overalle systemenminder bloemknoppen dan de slanke spil,zowel perboom als perha.
Dit kan toegeschreven worden aan hetkleinere boomvolume,maar ook aande
sterkere snoei.Dat de produktie van beide uiteindelijk op eenzelfde niveau
komt,moet veroorzaakt zijn door een betere zetting. Zomersnoeihad een zwakke
invloed opdebloei.Bijde slanke spilhadden bomenmet zomersnoei iets minder bloemknoppen, bij deNoordhollandsedaarentegen ietsmeer (tabel 11).In
de regel gaat snoei tenkoste van bloemknopaanleg. De tegengestelde reactie
bij de Noordhollandse spil heeft mogelijk temakenmet eenverhoogde verdamping perblad kort nade snoei,waardoor tijdelijk meer cytikininen uit de
wortels naar deknoppen getransporteerd worden.Deze hormonen hebben een positieve invloed opde bloemknopvorming. De reactie opde snoei zalbij de Noordhollandse spil sterker zijn dan bij de slanke spilvanwege de intensievere
snoei.
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Tabel 11.Bloemknoppen per haxlO ,gemiddeld
Snoeitijd

over 1983--1986 enplantsystemen.

Slanke spil

Winter
Winter + zomer

Noordhollandse spil

545b
512 a

422a
443b

Getallen binnen eenkolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,10).

Internationale plantsystemenproef
In het kader van dewerkgroep 'Dichtebeplantingen'van het Internationaal
Tuinbouwkundig Genootschap (ISHS)werd voorjaar 1981 een plantsystemenproef
met de rassen Golden Delicious en Gloster geplant.Bij eenzelfde plantdichtheidworden achtereenvolgens een enkele rijmet een dubbelrij, een enkele rij
met eenNoordhollandse drierlj en een volveldssysteem met slanke spilmet een
volveldssysteem metministruik (boomhoogte 1,00m)vergeleken (tabel 12). De
volveldssysteraenhebben alsonderstam M.27, de overige behandelingen M.9.
Tabel 12.Behandelingen bij de internationale plantsystemenproef.
Plantsysteem

Golden Delicious

Gloster

plantafstand

bomen/
ha

Enkele rij
Dubbelrij

3,00x1,25
3,00+1,45x1,68

2667
2675

3,25x1,50
3,25+1,70x1,96

Enkele rij
Drierij

2,75x1,02
3,00+(2x0,90)xl,75

3565
3571

3,00x1,21
2755
3,25+(2xl,10)x2,00 2752

8889
8889

1,75x1,00
1,75x1,00

Volvelds - slanke spil 1,50x0,75
Volvelds -ministruik 1,50x0,75

plantafstand

De behandelingseffecten op de produktie van 1986kwamen overeenmet die van
voorgaande jaren (tabel 13).Dedubbelrij droeg evenveel alsde enkele rij bij
dezelfde plantdichtheid, de Noordhollandse drierijminder,ende ministruik
bleef achter in produktie bij de slanke spil.Het produktieverlies inde drierij werd vooral veroorzaakt door de binnenbomen,met een produktieniveauvan
55 tot 75%van debuitenbomen.De laatste produceerden echter ook minder dan
bomen in een enkele rij. Tabel 14laat de resultaten ziengemiddeld voor het
vijfde en zesde groeijaar.Er bestond een relatie tussen produktiviteit en
boomvolume. De bomen indemeerrijsystemen en deministruik warenkleiner dan
de enkele rij.Verschillen in stamomtrek waren er echter niet.
Het vruchtgewicht in 1986was gelijk inenkele endubbelrij,maar hoger in
de drierij dan inde enkele rij en ookdeministruik had grotere vruchten dan
de slanke spil,zelfs na uitschakeling van het effect vandevruchtdracht (tabel 13).Inde drierijwas bij Golden Delicious 47%van devruchten groter dan
70mra.Ditwas 36%inde overige behandelingen. Bij Gloster bedroegen deze
percentages respectievelijk 92en 81%.Devruchten van binnenbomen inde drierijwaren bij beide rassenkleiner danvan buitenbomen.
Deverruwing bijGolden Delicious was sterker inde ministruik. Inallebe-

bomen/
ha
2051
2061

5714
5714
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handelingen was het percentagematig tot sterk verruwde vruchten echter laag
(gemiddeld8 % ) .
De kleur van Gloster was ook in 1986weer goed.Van de bomen op M.9 viel
gemiddeld 86%inklasse I (meer dan 33%rood), bij M.27was dit zelfs 95%.Er
was geen invloed van het plantsysteem. Binnenbomen inde drierij waren even
goed gekleurd alsbuitenbomen.
Tabel 13.Resultaten internationale plantsystemenproef,gemiddeld voor Golden
Delicious enGloster, tenzij anders vermeld.
Plantsysteem

Ton/ha

Vruchtge- % verruwing
wicht (g)* matig - sterk

1986

1982-1986
1986

Enkele rij
Dubbelrij

57,7 a
52,4a

206 a
191 a

146 a
152a

1986 (G.Del.)
6,6
6,6

Enkele rij
Drierij

67,2b
50,1a

213a
188a

145b
164a

5,6
8,2

Volvelds - slanke spil
Volvelds - ministruik

67,1 b
50,8a

198b
155a

154a
176b

14,0

6,0

* Waarden gecorrigeerd opvruchtdracht.
Getallen in een subkolom gevolgd door dezelfde letter verschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).
Tabel 14.De produktie van binnen en buitenbomen in een drierij, vergeleken
met een enkele rij bij dezelfde dichtheid (1985/1986).
Plantsysteem

Kg/boom
Golden Delicious

Drierij binnenboom
Drierij buitenboom
Enkele rij

7,1
12,9
14,6

Gloster
15,2
20,6
25,6

Getallen gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).

Pereplantsystemen
Voorjaar 1981 iseen proef geplant,waarbij de rassen Conference en Doyenné
du Comice in 3plantsystemen (enklele rij,Noordhollandse drierij envijfrij
met looppad)werden onderzocht bij 3plantdichtheden (2000, 2667,en 4000 bomen per h a ) .De proef ligt inWilhelminadorp in 4herhalingen, in Oosthuizen
indrievoud. InWilhelminadorp zijnde behandelingen met 4000 bomen per ha
vanaf 1983met CCC behandeld,diemet 2667 bomen per havanaf 1984 endiemet
2000bomen per havanaf 1985.InOosthuizen isvanaf 1984met CCC gespoten.De
Conference in Wilhelminadorp is tengevolge vanvorstschade sinds 1986 niet
meer inde proef opgenomen.
Debehandelingseffecten waren in 1986 niet gelijk in Wilhelminadorp en
Oosthuizen. Voorgaandejarenwas dit nogwel het geval.InWilhelminadorp had
plantsysteem noch plantdichtheid in 1986 invloed op de produktie. Zowel bij

gem.
11,1 a
16,7b
20,1c
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2000alsbij 4000 bomen per hawerd gemiddeld over plantsystemen ruim 30 ton
per ha geproduceerd (tabel 15).Inhet volwassen stadium nam de produktiedus
nietmeer toemet de plantdichtheid, terwijl het plantsysteem nog geen invloed
opde produktie had. InOosthulzen was evenals inWilhelminadorp geen betrouwbaarverband tussen plantdichtheid en produktie in 1986 bij Doyenné en een
zwak positief verband bij Conference.Het plantsysteem beïnvloedde hier in
sterkemate het produktieniveau, in tegenstelling tot in Wilhelminadorp. De
enkele rij bracht betrouwbaar meer opdande drie-envijfrij.Nader onderzoek
wees uit datmet namede binnenbomen achterbleven inproduktie,vergeleken met
buitenbomen in hetzelfde systeem ofmet bomen ineen enkele rij bij zelfde
plantdichtheid. InWilhelminadorp was deze tendens ook aanwezig inde drierij,
maar niet indevijfrij.
Tabel 15.Produktie envruchtmaat (Wi
Conference,Doy = Doyenné).
Bomen/

Plantsysteem

ha

2000

2667

4000

Wilhelminadorp, Oo=Oosthuizen, Con

Ton/ha

% klasse I*

1986

enkele rij
drierij
vijfrij
enkele rij
drierij
vijfrij
enkele rij
drierij
vijfrij

1982-1986

1986

Wi

Wi

Oo

Doy

Doy

Con

Doy Doy Con

68abc
59ab

116ab
112ab

95 94
98 97
98 98
98 95
96 95
94 97
85 91
84 95
90 93

Wi

Oo

Doy

Doy

Con

31,2ab
30,9ab
30,0ab
22,8ab
20,1a
24,4ab
27,4ab
33,9b
33,8b

43,7ab
37,8ab
27,7a
52,3b
39,8ab
33,5ab
52,6b
42,7ab
29,6b

52,8bcd
75ab
48,5abcd 78ab
36,1a
79ab
58,8d
76ab
43,8bcd
68a
40,7ab
74ab
55,led
106b
55,7cd
106b
41,9abc 107b

50a
83bc
69abc
6labe

93c
80abc
67abc

99a
131b
120ab
108ab
132b
134b
124ab

* Klasse Ibij Conference:vruchten groter dan 55mm, bij Doyenné:groter dan
60mm.
Getallen in eenkolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
Overde totale periode brachtenbehandelingen met 4000bomen per ha inWilhelminadorp 30 tonmeer op danmet 2000bomen per ha.Dezemeeropbrengst was
volgens eerste economische berekeningen onvoldoende om de hogere investeringskosten te compenseren. Daarvoor zou eenmeerproduktievan 40 ton nodig zijn
geweest.Ook in Oosthuizen was demeerproduktie van de hogere plantdichtheden
teklein om economisch rendabel te zijn.
Invoorgaande jaren namhet vruchtgewicht af bij een hogere plantdichtheid.
Eenmaatsortering bij Doyenné inWilhelminadorp 1986,bevestigde deze tendens.
Ook na correctie op dracht waren vruchten bij eenhogere plantdichtheid
kleiner.Het gewichtspercentage vruchten inklasse I(groter dan 75 mm) was
bij 2000 bomen per ha 97enbij 4000bomen per ha 86%.InOosthuizen was de
invloed van het plantsysteem en dedracht sterker dandie van de plantdichtheid.Vruchtenwaren hier kleiner in de enkele rijdan inde bedden endit was
gecorreleerd met een zwaardere dracht.
Inde laatste weekvanjuni 1986werd inWilhelminadorp het aantal bladeren
van 1boom perveldje geteld in 2herhalingen envan de overige bomengeschat.
Uit combinatie van beide bleek het aantal bladeren per boom bij 2000bomen per

Oo

84
91
96
88
94
95
84
85
83
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ha 2950 te zijn, bij4000 w a sdit 2350. Ditkwam overeen met een bladoppervlak
van respectievelijk 5,5 en 5,3m perboom. Erw a seenrechtlijnig verband
tussen bladoppervlak enplantdichtheid, m a a r geen invloed v a n het plantsysteem.
Gedurende hetgroeiseizoen isinWilhelminadorp de lichtopvang in8 veldjes
gemeten. Afbeelding 2 toont hetverloop v a nde hoeveelheid opgevangen licht
per boom inhetgroeiseizoen, uitgedrukt alspercentage v a nde lichtintensiteit boven hetg e w a s , gemiddeld over plantdichtheden en plantsystemen. De
lichtopvang namsnel toetotbegin j u l i , maar daarna niet meer. Waarschijnlijk
stopte de blad- enscheutgroei naj u n i , mede door de toepassing v a n C C C . In
oktober is de lichtintensiteit ineendwarsdoorsnee door de meerrijsystemen
gemeten (afbeelding 3 ) .Er bleek eensterke samenhang m e t de produktie per
boom.
relatievelichtopvang 1986
100•

1mei

1juni

1juli

1aug.

Isept.

lokt.

1nov.

A f b . 2 .Lichtopvang perboom gedurende hetgroeiseizoen (1986) bijElstar en
Doyenné d u Comice.

% licht onder boom
50drierij

vijf rij

45

t_1

1

5 boom

A f b . 3.Lichtintensiteit (percentage vantotale straling) enkgperboom in
een d r i e - envijfrijig bedbijDoyenné d u Comice ( 1 9 8 6 ) .
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Appelplantsystemen: rangschikking en boomhoogte
In deze proef worden op een aantal plaatsen InNederland en in Denemarken
de factoren plantdichtheid, rangschikking en boomhoogte onderzocht.Het proefras is Elstar,een goedkleurend ras en inDenemarken tevens Ingrid-Marie. Beide staan opM.9,met Golden Delicious als bestuivèr. Bij 3 plantdichtheden
tussen 2000 en 4000bomen per hawordt de invloed nagegaan van de verhouding
van de plantafstand op en inde rij, bij 3boomhoogtes (1,50, 1,87 en 2,25m ) .
De proef is inhet voorjaar van 1983 geplant in 6herhalingen. Eén herhaling
(Numansdorp) is in 1985verloren gegaan door devorst.
IndeNederlandse herhalingen nam de produktie ook in 1986nog rechtlijnig
toe met de plantdichtheid enwel met 10 ton per 1000bomen per ha (tabel16).
InDenemarken wasdeze toename slechts 2ton.De bomen waren daar reeds op
eindvolume en bovendien was de bloei endaardoor ook de produktie relatief
minder indehogere plantdichtheden tengevolge van een sterkere snoei. De
boomhoogte had nog geen invloed op de produktie.De 1:1-verbanden produceerden
meer dande rechthoeksverbanden,die onderling niet verschilden.Ook in 1985
was de produktie indeze rangschikking hoger. In totaal produceerden 1:1-verbanden 5 tot 7 tonmeer dan rechthoeksverbanden.Mogelijkwas dit het gevolg
vanminder sterke snoei-enbuigbehandelingen indeze behandelingen.
Tabel 16.Produktie per ha en vruchtgewicht,gemiddeld over boomhoogtes.
Ton/ha

Vruchtgewicht (g)

1986

1984-1986

1986

Denemarken
Elstar/I.M.

Ned./Den.
Elstar

Ned./Den.
Elstar

26,5 a
32,0b
46,0c

29,0a
32,4a
33,4 a

55,8a
69,6b
91.5c

137b
136b
129a

Rangschikking
1:1
37,1 a
2:1
34,3a
3:1
33,1 a

37,4a
33,2a
33,6a

76.6b
71,0a
69,3a

134a
134a
135a

Nederland
Elstar
Bomen/ha
2000
2667
4000

Getallen binnen een kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).
Nederland =Wilhelminadorp +Werkhoven.
Denemarken =Aarslev.
I.M.= Ingrid Marie.
Hetvruchtgewicht werd in 1986 niet beïnvloed door boomhoogte en rangschikking en nam af bij eenhogere plantdichtheid. Vruchten inDenemarken waren
kleiner dan inNederland. Ten dele kondit toegeschreven worden aan zwaardere
dracht,maarmogelijk speelt ook het klimaat eenrol.
In Werkhoven is in 1986 een sortering uitgevoerd. Opdemaat hadden plantdichtheid en boomhoogte geen effect. De 1:l-verbanden leken iets kleinere
vruchten te hebben dan de 2:1-en 3:1-verbanden,wat het gevolg was van een
zwaardere dracht.Gemiddeld was 88%van devruchten groter dan 70mm.De kleur
bleek nog niet door de behandelingen teworden beïnvloed.Het percentage klasse I(meer dan 33%kleur pervrucht) was gemiddeld 80%. In Wilhelminadorp
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bleek volgens een schatting van de vruchtkleur aan de boom iets minder kleur
aanvruchten inde hoogste plantdichtheid.
In juni en september is inWilhelminadorp het bladoppervlak gemeten aan1
boom per behandeling. Injuni hadden bomen uit 1:1-verbandengemiddeld 5,0 m„
blad, die uit rechthoeksverbanden 4,4 m .Het bladoppervlak nam afvan 5,1 m
bij2000 bomen per ha tot 4,1 m bij 4000bomen per ha.Deboomhoogte had geen
invloed op het bladoppervlak per boom.De bladerdichtheid bij lage bomenwas
dusveel hoger. In september konden geen behandelingseffecten worden aangetoond.Het bladoppervlak was toengemiddeld 7,6 m per boom.
De lichtopvang is inWilhelminadorp gemeten gedurende het groeiseizoen in8
veldjes. Resultaten zijnweergegeven inafbeelding 2.De toename in lichtopvang per boom tengevolge van de groei van bladeren en scheuten ging door tot
inaugustus-september. Inaugustus werd eenkleine afname van de lichtopvang
waargenomen, die mogelijk het gevolg was van verwelking en bladval door aanhoudende droogte.Met behulp van de zogenaamde visoogfotografie werd vastgesteld dat na het afsluiten van de groei bomen bij de hoogste plantdichtheid
10%meer licht opvingen dan bij de laagste plantdichtheid.

SNOEI

Opkweek jonge appelbomen
Inhet voorjaar van 1984werd opeen praktijkperceel te Baarland een proef
geplant met eenjarige,goedgeveerde bomen van de rassen Elstar enKarmijn de
Sonnaville,beide opM.9.Inde daaropvolgende jaren werden 4 koptakbehandelingen vergeleken,elk onderverdeeld inhet al dan niet buigen van degesteltakken (tabel 17).Dekoptak werd nahet planten niet ingeknipt,licht getopt
(10 cm verwijderd), 'normaal' ingeknipt (tot circa 40 cm boven de hoogste
veer), of omgebogen inplaats van gesnoeid. Het zijhout werd niet of licht
door het horizontale vlak gebogen,met uitzondering van de behandeling met omgebogen kop,waar het zijhout dieper werd doorgebogen, met de twijgkoppen
recht naar beneden.Debuigbehandelingen zijn in 1985 en 1986 voortgezet.De
proef werd opgezet met 4herhalingen per ras en 3waarnemingsbomen perveldje.
Dekoptakbehandelingen hadden geen invloed op de produktie (tabel 17). Gebogen bomen produceerden in 1985-1986 gemiddeld 1kgminder per boom. Indeze
bomenwerden de veren die door uitbuigen te laag bij degrond kwamen, opgeknipt, waardoor de taklengte per boom mogelijk afnam.Dit kwam bij een schatting echter niet betrouwbaar naar voren.De bomenmet omgebogenkop en gebogen
zijhout lekenminder te produceren dan de overige behandelingen,maar dit was
niet betrouwbaar (P= 0,05). Ook de niet-gebogen bomenwerden in feite op een
natuurlijke manier gebogen door devruchtdracht.Daarom zijnde verschillen
tussen de behandelingen waarschijnlijk gering.Uit deze resultaten komt naar
voren dat bij goedgeveerd plantmateriaal en eengoed produktieniveau dekoptakbehandeling nietvan belang isgeweest voor de produktie in de beginjaren
enhet buigen van zijhout niet zinvol.

Behandeling koptak jonge appelbomen
Bij het ras Gloster werden 3koptakbehandelingen vergeleken opbomengeplant inhet voorjaar van 1983.Na het eerste en tweede groeijaar werd dekoptak niet ingeknipt of omgezet opeen concurrent tijdens dewintersnoei.Bijde
derde behandeling werd dekoptak niet indewinter behandeld,maar inde zomer
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teruggesnoeid tot onder de laagst uitgelopen zijknop die een scheut gaf (de
juniknip). Inde proef werd het zijhout uniform behandeld.
Het niet insnoeienvan dekop leidt inveel gevallen tot een rechtopgaande
harttak, die in later jaren degroei zoukunnen overheersen,tenkoste van de
ontwikkeling van het gestel.Omzettenmatigt dekopgroei en is een veel gebruikte behandeling. Ookdejuniknip wordt voor dit doel toegepast.

Tabel 17.Produktie en schattingscijfer vruchtdragende taklengte gemiddeld
voor Elstar enKarmijn.
Behandeling

Kg/boom
1985+1986

koptak

zijhout
gebogen

1.Onbehandeld

+

2.Toppen

-

3.Insnoeien

-

4.Ombuigen

-

+
+
+
Gemiddeld

18,8 a
17,7 a
18,2a
18,0a
18,0a
17,4a
17,9 a
15,8a

Schattingscijfer*
taklengte/boom
1986

3,4 a
3,4 a
3,7 a
3,3 a
3,5 a
3,6 a
3,7 a
3,6 a

18,2a
17,2b

3,6 a
3,5 a

* 1=weinig,5= veel.
Getallen binnen een kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
In 1986 hadden de behandelingen,evenals invoorgaande jaren,geen invloed
op de totale produktie per boom (tabel 18),maar wel op deverdeling vande
vruchten inde boom.Bij onbehandelde bomen was de produktie aandekoptakhoger, terwijl door omzetten en,innog sterkeremate,dejuniknip de produktie
aandeze takwerd verminderd. Omzetten en inknippen leidden tot een toename
van de produktie aan het gestel,dat bij deze bomen zichtbaar sterker was dan
bij de onbehandelde bomen.Op het vruchtgewicht hadden de behandelingen geen
invloed.
Tabel 18.Resultaten koptakbehandelingen Gloster.
Behandeling
koptak

Kg/boom

Vruchtgewicht (g)

1986

Ongesnoeid
Omgezet
Juniknip

19841986

1986

koptak

gestel

totaal

totaal

totaal

5,5
4,3
3,0

12,3
13,2
14,9

17,8
17,6
17,9

37,2
36,3
35,6

194
200
194

Getallen in eenkolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
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Deongesnoeide koptakken zijn indewinter van 1985/1986 op 'rozet' gezet,
waarbij deverlengenis van dekoptak tot 1cmboven de overgang vanhet tweejarig hout werd weggenomen.Degroei vande koptak zouhierdoor beteugeld worden. Volgens een eerste visuele indrukwas dit in het afgelopen seizoen het
geval.

Zomersnoei bij pruim
Demogelijkheden van zomersnoei bijgroeiverzwakking van pruim zijn onderzocht in een proef met 3rassen (Opal,Victoria enReine Claude d'Oullins),
elkoponderstam St.Julien A.Zomersnoei werd vergeleken met degangbare wintersnoei bij een plantafstand van4x3m enbij 4x1,5m (tabel 19).De zomersnoeiwerd uitgevoerd inaugustus,waarbij overtollige scheuten werden weggenomen, verlengenissen teruggenomen tot 20 cm en zijscheuten tot 15cm. Inde
winter vond een aanvullende snoei plaats.De proef is in 1981 geplant en ligt
in4herhalingen,met 3waarnemingsbomen perveldje.
Tabel 19.Resultaten snoeibehandeling pruim.
Ras

Snoeitijd

Plant- Boom- Produktie
afvolume
»
stand m /
kg/m
ton/ha
(m)
boom
1982/
1982/
1986
1986
1986

Opal

winter
zomer
zomer

4x3
6,0a
4x3
4,7b
4x1,5 2,3c

Victoria

Reinde Claude d'Oullins

winter
zomer
zomer

4x3
4x3

winter
zomer
zomer

4x3
4x3

4x1,5

4x1,5

6,6a
8,2a
11,7b

32,9a
31,9a
44,2b

Vruchtgewicht*
(g)
1982/
1986
33,1a
31,9a
31,2a

4,1a
3,7a
1,7b

13,4a
12,7a
15,4a

45,8a
38,9a
44,0a

47,3a
45,7a
42,7b

5,6a
4,3b
2,5c

2,3a
2,9a
1,8a

10,3a
10,5a
7,6a

55,0a
53,5a
49,8a

* Vruchtgewicht weergegeven zonder correctie op vruchtdracht
Getallen= een kolom (per ras)gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P=0,05)
Uit tabel 19blijkt dat zomersnoei bij alle rassen het boomvolume heeft
verminderd, vergeleken met wintersnoei. Het volumevan bomen bijde 4x1,5beplanting was de helft van dat bij de 4x3-beplanting. Het gewasvolume per ha
bleef dus gelijk. Zomersnoei leidde ook tot eenkleinere stamomtrek.Het effect opde produktie varieerde per ras.Bij Opal was de opbrengst bijde hoge
plantdichtheid zowel perm boom als per ha hoger, terwijl zomersnoei bij de
lage plantdichtheid geen effect had.BijVictoria verminderde zomersnoei de
produktie per boom,maar niet perm .Hetkleinere volume bij zomersnoei leidde bijdit rasdus tot een produktievermindering,die echter met een hogere
plantdichtheid gecompenseerd konworden.BijReinde Clauded'Oullins had zomersnoei geen invloed opde produktie per boom of perm bij de lage plantdichtheid,maar bij de hoge plantdichtheid was de produktie veel lager.
Het vruchtgewicht (tabel 19)waskleiner bij bomen met zomersnoei.Bij Opal
was dit het gevolg van de zwaardere dracht, bij Victoria en Reine Claude
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d'Oullitisbleef ook na correctie voor dracht het vruchtgewicht van bomen bij
de hoge plantdichtheid lager.Volgens deze resultaten lijkt intensivering in
combinatie met zomersnoei met name voor Opal perspectief tebieden.BijVictoria zijn er geen duidelijke voordelen voor de produktie,enbij Reine Claude
d'Oullins slechts nadelen.

PFW 46.REGULATIE VANVRUCHTZETTING, -GROEI,-VALENVEGETATIEVE GROEI
S.J. Wertheim

Dunning
Handdunnen enkleur bij Jonagold
Ineen proef met Jonagold opM.9 in het zevende groeijaar, geplant op
3,40x1,50 m, werd nagegaan wat de invloed isvan dematevandunning opde
vruchtkleur.Onvoldoende kleur is immers hét probleem bij dit ras.Bij 9 herhalingen van 1 boom perveldje werden op 2en 3juli verschillende handdunningen uitgevoerd. Debehandelingen waren:niet dunnen,dunnen tot 2 vruchten
per gezette trosof 1vrucht per 1,2,3,4of 8gezette trossen en algehele
dunning (dit omeen eventuele invloed opdegroei vast te stellen).
De bloeiwas goedmet gemiddeld 155bloemtrossenmet gemiddeld 5,4 bloemen
per tros. Devruchtzetting was ookgoed met gemiddeld 445vruchtjes per boom
(bijna 3vruchtjes per tros). Er volgde echter een sterke rui.Bij onbehandeldebomen daalde het aantal vruchten door dejunirui van 396 tot 87 per boom of
welvan 280,5 tot 67,3 per 100bloemtrossen.De dunnormen werden hierdoor niet
gehaald (zie tabel 20,kolom vruchten per 100bloemtrossen).
Tabel 20.Resultaten dunproef bij Jonagold.
Handdunningsnorm

Vruchten/
100bloem- boom
trossen*

Ongedund
2vruchten/tros
1vrucht/tros
1vrucht/2 trossen
1vrucht/3 trossen
1vrucht/4 trossen
1vrucht/8 trossen
Totaal gedund

67,3
59,9(200)
48,8(100)
25,9(50)
22,1(33)
17,5(25)
10,3(12)
-

86,8
79,1
68,6
36,7
29,9
24,9
13,2

Kg/
Vr.- Kleur-Oppervlakte/
boom
gew. cij- blad (cm )
(g)
fer**
kort-langlot lot
14,9
15,0
13,8
7,9
6,5
5,9
3,1

173
191
201
216
218
240
236

2,4
3,1
3,3
3,7
3,5
3,7
3,8

21
23
23
22
22
23
22

36
38
36
37
35
36
38
21
37

* ()dunnorm.
**Aan deboom: 1= allevruchten groen tot 5= allevruchten fraai roodgeblost.
De dunningen hadden een groot effect opde dracht,het vruchtgewicht ende
vruchtkleur (tabel 20).Bladtellingen lieten zien dat het bladaantal en -oppervlakte pervrucht sterk toenam,maar dat de bladgrootte zelfnietwerd beïnvloed. In afbeelding 4 is te ziendat erkromlijnige verbanden waren tussen
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het aantal bladeren pervrucht enhetvruchtgewicht ende -kleur. Helaas was
het zo dat pas een goede gemiddelde vruchtkleur werd bereikt bij een
blad/vruchtverhouding die ook leidde tot erg grote appels. Werd meer gedund
dan tot zo'n 90bladeren per vrucht (0,23m blad per vrucht)dan werd niet
veelmeer effect op dekleur bereikt (afbeelding 4 ) . Kleursorteringen na de
oogst bevestigden dit.Overigens gaf de dunning die tot eengoede gemiddelde
kleur leidde teweinig produktie: 1vrucht per 2 trossen gaf gemiddeld 7,9 kg
per boom ofwel bij de aanwezige plantdichtheid een kleine 16ton per ha.

vruchtgewicht (g)

kleurcijfer
aandeb o o m

r 250

210

170

2'

150

1

30 50 70 90 110130 150170190210230 250
bladeren /vrucht
Afb.4.Verband tussen het aantal bladeren pervrucht enhet vruchtgewicht en.
devruchtkleur van Jonagold opM.9.

Kleurbeïnvloeding bij Jonagold doormiddel van zouten
Omdat inde literatuur (Phytochemistry 1986 25(3):607-609)aanwijzingengevondenwerden dat natriumchloride de roodkleuring van appelschil zouverhogen,
werd eind 1986 devolgende proef op Jonagold uitgevoerd. Eenmaal (half september)of tweemaal (half én eind september)werd gespoten met oplossingen van
1,5, 3of 6g per 1natriumchloride ofkaliumchloride opvierjarige bomen van
Jonagold opM.9.De proef lag in 5herhalingen met 1boom perveldje.Inoktoberwerd devruchtkleur aande boom enkele malen beoordeeld.
Er werden geenverschillen tussen debehandelingen (inclusief onbehandeld)
waargenomen. De zouten bieden dus geen oplossing voor het kleurprobleem van
Jonagold.
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Groeiremming
Groeiremming bij appel door stambehandeling met groeiregulatoren
Op zevenjarige bomenvan Jonagold opM.9werd dewerking nagegaan van de
groeiregulatoren NAA een CF125,toegediend via insmeren van de stam.Verschillende gewichtsconcentraties van beidemiddelen (0, 0,1, 1,0 en 5%) werden
daartoe in Topsin M-pasta opgenomen,naast insmeren vande stammet dehandelsformuleringen. De stamwerd vanaf deveredeling over een lengte van 20 cm
ingesmeerd inde eerste weekvanmei.De proef lag in 9herhalingen met 1boom
perveldje.
Al spoedig bleek dat debeide hoogste concentraties CF125 (puur en 5,0%)
zeer fytotoxischwaren.Er trad veel bladverkleuring, -misvorming en-val op.
Wel eenbewijs dat verbindingen via pasta's opde stamgebracht,worden opgenomen. De overige behandelingen waren niet (zichtbaar)schadelijk.Hoge concentraties NAA remden de groei,evenals alle behandelingen met CF125, althans
wanneer de toename instamomtrek alsmaat daarvoormag gelden. Onbehandelde
bomen en bomen uitsluitend ingesmeerd met Topsin M-pasta hadden een toename
van 1,5 cm in stamomtrek in 1986.Voor deNAA-behandelingenwaren de toenames:
1,6 (0,1%), 1,3 (1,0%), 1,0 (5,0%)en 1,0 cm (puur Fruitone N A ) . Voor CF125
waren de waarden in dezelfde volgorde: 1,3, 1,2,0,5 en0,3 cm.De laatste
lagewaarden weerspiegelen de schade die deze behandelingen veroorzaakten.Dit
uitte zich ook in een sterke vruchtval.Ter illustratie: onbehandelde bomen
droegen gemiddeld 98,6 appels tegen 19,1 (5,0%CF125)of 11,3 (zuiver CF125).
De overige behandelingen hadden geen duidelijke effecten op dedracht.
Wat vruchtgroei betreft bleken de 5%énde zuivere toepassingen remmend te
hebben gewerkt.Ook devruchtkleur werd door beide hoogste CF125-concentraties
nadelig beïnvloed. Deoverige behandelingen hadden geen invloed.
Het onderzoek met NAA aangebracht op de stamvia TopsinM-pasta wordt opde
regionale proeftuinen voortgezet.Hetmiddel heeft voor deze toepassing geen
toelating.

Bestuiving
Kruisingen
Bij appel en peer werden kruisingen uitgevoerd omna tegaan of rassenwel
of niet inde boomgaard bij elkaar geplant kunnenworden inverband metkruisbestuiving. In tabel 21 zijnde in 1986 uitgevoerde kruisingen vermeld.Er
werd gewerkt met 100bloemen per kruising (steeds aan 5bomen elk 5 trossen
gedund tot 4 bloemen). De aandacht was vooral gericht op nieuwe rassen.Ook
werd Jonagold xJames Grieve bekeken,omdat daarover uit de praktijk enkele
klachten binnengekomen waren.
Uit tabel 21 blijkt dat demeeste kruisingen een zodanige vruchtzetting
gaven dat er geen problemen zijn qua stuifmeelkwaliteit.Erwaren echter enkele duidelijke uitzonderingen.Zoblijkt Fiesta (=Cox's Orange Pippin x Idared)ongeschikt stuifmeel tehebben voor Elstar (Golden Delicious x IngridMarie). Dit isniet teverklaren,want de rassen zijnniet verwant.
Dit geldt wel voor het slechte resultaat van IVT 72001-96 x Cox's Orange
Pippin.Dit IVT-nummer isnamelijk eenkruisingsprodukt van Cox's Orange Pippin x Elstar.DeJonagold xJames Grievekruising gaf een goed resultaat.De
slechte resultaten in enkele praktijkbedrijven moeten dus aan andere oorzaken
(overdracht bijvoorbeeld)worden toegeschreven enniet aan onverdraagzaamheid.
Bij peer bleek stuifmeel van Conference bij 2IVT-nummerswel te voldoen,
maar bij 2andere niet.Ook dit laatste is niet verklaarbaar uit verwantschap:
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IVT 6403-23 = Passe Crassane xDoyenné du Comice enIVT 69025-56 =BeurréHardy xDoyenné duComice.
De slechte vruchtzetting van enkele combinaties wijst in elkgeval op het
belang van dit typewerk.
Tabel 21.Resultaten kruisingen bij appel en peer (1986).
Moederras

x Bestuiverras

Vruchten/100
bloemen

Goede zaden/
vrucht

Appel
Arlet
Elstar
Elstar
IVT 74114-17
IVT74114-17
IVT 74114-17
IVT 71017-2
IVT 71017-2
IVT 71017-46
IVT 71017-46
IVT 72001-96
IVT 72001-96
IVT 75118-39
IVT 75118-39
Jonagold
Jonagold
Katja
Katja
Katja
Rode Boskoop
Sinta

Alkmene
Fiesta
IVT 71017-2
Alkmene
Cox*s O.P.
Smoothee
Cox's O.P.
Smoothee
Cox's O.P.
Smoothee
Cox's O.P.
Smoothee
Cox's O.P.
Smoothee
James Grieve
Katja
Alkmene
James Grieve
Vista Bella
Katja
Cox's O.P.

45
0
10
75
33
64
21
40
40
35
6
14
14
17
38
34
26
42
30
18
38

7,4
7,3
6,4
1,6
7,1
7,0
2,5
4,2
3,7
3,8
4,3
*
*
4,7
3,4
7,4
7,4
6,6
1,3
5,4

Peer
IVT 6403-23
IVT 68013-38
IVT 69025-56
IVT 70025-1

Conference
Conference
Conference
Conference

3
47
2
18

0,7
1,5
0,5
1,4

* Niet bepaald.
Stuifmeelkieming
Van een aantal nieuweappelrassen werd nagegaan hoe de kiemkracht van het
stuifmeel is.Dit isvan belang voor de bestuivingswaarde. Stuifmeelkorrels
werden daartoe gedurende 24uur in 15%suikeroplossing bij kamertemperatuur
gekiemd op objectglaasjes die in Petrischalen met vochtig filterpapier werden
bewaard. De kieming werd met hetmicroscoop bepaald.De IVT-nummers71017-2,
71017-120, 72001-96,75118-39 en de rassen Fiesta,Katja en Golden Delicious
(controle) hadden goede kiemingspercentages enkunnen dus alsdiploid worden
beschouwd.
Het IVT-nummer 71017-46,het rasJupiter en debekende Dubbele Zoete Aagt
hadden lage kiemingspercentages en moeten dus als triploïdenworden aangemerkt.
Tegenstrijdige uitkomstenwerdenverkregen met IVT-74114-17, Arlet, Rubinette en Sinta.Deze zullen in 1987 nogmaalsworden bekeken.
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Reikwijdte bestuiver
Voor het vinden van dejuiste onderlinge afstand tussen bestuiverbomenof
-rijen iskennis vereist over de reikwijdtevan een bestuiver. De sierappel
'Baskatong' opent daartoe de weg. Deze roodbladige sierappel geeft indien
stuifmeel op stempels van gewone appelwordt gebracht vruchtenmet zaden die
altijd rode zaailingen leveren.
Inhet voorjaar van 1980werd op 6fruitpercelen een boom vanMalus 'Baskatong'geplant tegelijkmet de 'gewone'appelbomen.Op 2percelenwerd de sierappel de ruimte gegund van de plaats van een appelboom; op de 4andere werd ze
tussen 2bomen inde rij ingeplant.
Vanaf 1982gingen de percelen vruchtdragen en toenwerden in8 tot 10windrichtingen op 10verschillende afstanden per richting (2,5,5,7,5, 10,15,
20, 25,30,35en 40m)vanaf de sierappel appelbomen gemerkt.Van deze bomen
werden jaarlijks vruchten geplukt,waaruit de zadenwerdenverwijderd. Deze
werden inhet koelhuis bewaard en na circa 2maanden inde kas tot kiemen gebracht. Van elke boomwerd het aantal groene en rode zaailingen geteld. Dit
werd voor 4percelen gedaan tot enmet 1984envoor 2tot enmet 1986.
Uit deveelheid vangegevens bleekwel dat de invloed van de 'Baskatong'
zichvoornamelijk beperkte tot een straal van 7,5 m er omheen.Wel dient opgemerkt dat grillig verspreid en inveelminderemate rode zaden werden aangetroffen tot 40mvan de 'Baskatong'.De 2beste proeven worden nog 1jaar vervolgd.
Voor de goede ordewordt opgemerkt dat stuifmeel van 'Baskatong' in 1984
via handkruisingen goedevrucht-enzaadzetting gaf bijCox'sOrange Pippin,
Discovery, James Grieve,Karmijn de Sonnaville,Lombarts Calville en Odin.Deze rassen waren ondermeer in de percelen betrokken.Ookwat bloeitijd van
'Baskatong'betreft,kangezegd worden dat voldoende overlapping met debloeitijd van appel aanwezig was om een invloed op devruchtzetting teverklaren.
Rolvan zelfbestuiving
Vanaf 1984wordt nagegaan of zelfbestuiving eenverklaring kan bieden voor
devruchtdracht dievóórkomt zonder dat (veel)kruisbestuivers aanwezig zijn.
Het onderzoek spitst zich toe op het appelras Cox's Orange Pippin enhet pererasDoyenné du Comice.
Bij Cox's Orange Pippin werd in 1984géén vruchtzetting verkregen na 1of 2
keer zelfbestuiving. In 1985werd geen onderzoek uitgevoerd. In 1986gaf zelfbestuiving wélvruchtzetting (tabel 22).Er bleek daarbij geenverschil tussen
1, 2of 3keer zelfbestuiven (steedsmet 1dag tussenruimte,uitgevoerd vanaf
het ballonstadium aan 100ingehulde bloemen per object). De zetting na zelfbestuiving was belangrijk lager dan nakruisbestuiving of vrije bestuiving.
Zelfbestuiving leidde ook tot zaadzetting.
Bij Doyenné du Comicewerd in 1984wel vruchtzetting verkregen na zelfbestuiving. Na 1, 2,3of 4keer zelfbestuiven (weer met eendag tussenruimte
vanaf het ballonstadium met 100 ingehulde bloemen per object)werd achtereenvolgens 0, 10,4en 1%zetting verkregen.Vrij bestoven controlebloemen gaven
5%zetting en ingehulde bloemen zonder bestuiving 0%.
Ook in 1985werden vruchten na zelfbestuiving geoogst.Na 1,2,3of 4keer
zelfbestuiving bedroeg het percentage zetting bij de pluk achtereenvolgens 10,
6, 5en 5.Dit tegen 8% bijvrije afbloei, 1% bij alleen inhullen, 2% na
kruisbestuiving en 14%nakruisbestuiving mét inhullen.
In 1986was er ookweer zetting na zelfbestuiving,dit jaar veel minder dan
nakruisbestuiving (tabel 22).Vóór de rui bleek 3 keer zelfbestuiven beter
dan 1 of 2keer;nâ de ruiwas dit niet meer het geval.Peren verkregen uit
zelfbestuiving haddenminder goede enmeer loze zaden dan die ontstaan uit
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vrije bestuiving of uit kruisbestuiving.
De uitkomsten van dit onderzoek wijzen uit dat,zéker in bepaalde jaren,
(herhaalde)zelfbestuiving oorzaak blijkt tekunnen zijnvan een basisvruchtdracht.
Tabel 22.Resultaten (zelf)bestuivingsonderzoek bij appel enpeer.
Behandeling
(zie tekst)

Vruchten/100 bloemen
voor rui

M . oogst

Vruchtgewicht

Zaden/vrucht

(g)

goed

loos

Cox's Orange Pippin
Vrije bestuiving
Kruisbestuiving lx
Zelfbestuiving lx
Zelfbestuiving 2x
Zelfbestuiving 3x

39
44
12
3
9

a
a
b
b
b

22
21
3
1
7

a
a
b
b
b

115
120
108
110
98

6,3
6,4
5,8
8,0
4,8

0,0
0,5
0,0
0,0
0,0

Doyennédu Comice
Vrije bestuiving
Kruisbestuiving lx
Zelfbestuiving lx
Zelfbestuiving 2x
Zelfbestuiving 3x

4
93
3
2
13

a
b
a
a
c

3
73
2
1
3

a
b
a
a
a

261
233
220
210
246

1,9
1,5
0,3
0,0
0,1

5,8
5,7
8,3
8,0
9,0

Cijfers in 1kolom (per ras)gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).

PROJECT PFW 52:BIJZONDERE FRUITGEWASSEN
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

Walnoot (Juglans regia)
De in 1981 geplante rassen vanwalnoot droegen in 1986 alle vruchten. Per
ras-onderstamcombinatie komen 3bomen voor.Broadview spande dekroonmetgemiddeld 336 noten per boom. Ook in 1985was dit ras het meest produktief. Ook
goed droegen nr.1247 (183 noten), nr.139 (130noten), nr.26 (108noten)en
Buccaneer (100 noten).
Nr.120 scoorde wat minder; op onderstam Juglans regia 77noten per boom,op
onderstam J. nigra (ZwarteWalnoot) 57noten.Ook Franquellewas op regiawat
produktiever dan opnigra:21 tegen 7noten per boom. Het rasWeinsberg 1 gaf
31 noten, Solèze 16,Corne 12enParisienne 9.
Het goede gedrag van Broadviewwerd bevestigd door de produktie vandebomen geplant in het voorjaar van 1974bij het hoofdgebouw. Deze leverden in
1986 14,1 kg per boom tegen 5,0 kg van Buccaneer.Voor beide rassen wogen de
notengemiddeld 15g.

Perzik (Prunus persica)
Inhet voorjaar van 1983werden 10perzik-en 5nectarinerassen geplant op
4,75x3 m in 2herhalingen met 1boom per veldje.Deze beperkte vergelijking
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heeft alleen tendoel snel een indruk tekrijgenwelke rassen het in Nederland
goed doen om antwoorden tekunnen geven opvragen van boomkwekers die aanparticulieren leveren.
Reeds in 1984werden enkele vruchten geplukt. Het meest van Vaes Oogst
(10,5 per boom). Ook Ruby Gold enPeregrine gaven al redelijkwat vruchten
(7,5per boom). Bijdeoverige rassen ging het om een enkele vrucht. In 1985
werd geen produktie verkregen. In 1986 droegen de bomen goed.Winnaar was weer
Vaes Oogst met 43,2kg per boom en daardoor wellicht eenkleine vrucht (65g ) .
Daarna kwamen Earliglowmet 31,4kg (46 g ) ,Johnny Brackmet 30,8kg (78g ) ,
Peregrine met 29,4kg (66g ) ,Suncrest met 26,3kg (85 g ) , Wassenberger met
20,7kg (113g ) .
Alle andere rassen droegen minder.De betrekkelijk kleine vruchten vanverschillende rassenkunnen,naast het nietdunnen,eengevolg zijn geweest van
de droogte.Ophet betreffende perceel werd watergebrek waargenomen.

Abrikoos (Prunus armeniaca)
Evenals bij het vorigegewas zijn in 1983 en 1984 19 rassen geplant omde
handel van eenwaardeoordeel tekunnen voorzien.Per ras zijn 3 herhalingen
met 1boomgeplant op4,75x3m. In 1985droeg alleen het Nederlandse ras Tros
Oranje wat vrucht (1,6kg per boom). In 1986was dit rasweer het produktiefste met 2,9 kg.Het tweede Nederlandse ras Bredase leverde 1,5 kg per boom.
Alle andere droegen nog niet of zeerweinig.

Amandel (Prunus dulcis)
De in 1982geplante rassen van Amandel (2 bomen per ras) liepen in
1984/1985 veel schade op door de strengewintervorst.Van de Franse rassenAi,
Ferraduel en Ferralise vroren beide bomen dood.Van Ferrastar was dit met 1
boom het geval evenals vanhet Duitse ras Schneiders Auslese.Het Franse ras
Ferragnes toonde veel vorstschade (dood hout,wonden aan de stam)maar leefde
nog. Twee Duitse rassen kwamen ongeschonden door dewinters (beoordeling in
september 1986), namelijk Durnheimes Riesen enAuslese Geisenheim. Van deze
lijkt de laatste het beste ras,want degroeikracht ismatig en in 1986 droeg
dezevruchten.Debomen zijngerooid. Voor ons land kunnen liefhebbers hetbestevertrouwen opAuslese Geisenheim.

Mispel (Mespilus germanica)
De mispelbomen geplant in het voorjaar van 1982droegen in 1986weer
vrucht.Per ras-onderstamcombinatie zijn 3bomen aanwezig. Bredase Reuzemispel
(op meidoornonderstam) droeg in 1986het meest: 494vruchten per boom (13,5
kg). De herkomst 'Westerveld',die door deNAKBwordt uitgegeven,en opKweeC
onderstam staat gaf 381mispels (10,2k g ) .Daarna volgde Royalmet 340mispels
opmeidoorn (9,4kg) en 328op Kwee C (10,0k g ) .Nottingham (192mispels, 4,5
kg per boom), Macrocarpa (82mispels,4,2 kg)beide opmeidoorn,waren ookredelijk vruchtbaar,evenals Sultan op Kwee C (69mispels,2,7 k g ) . Merkwaardig
is dat Sultan opmeidoorn niet verenigbaar bleek.Omdat de smaak vande mispels in 1985 alleen goed wasvanWesterveld enNottingham iseerstgenoemde wel
eengoede keuzevoor de liefhebber.
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Kweepeer (Cydonia oblonga)
Ondanks de schade die de kweeperebomen,geplant in 1986,opliepen inde
winter van 1984/1985 (zieJaarverslag 1985,blz. 45-46), droegen de meeste
rassen veel vruchten.Gemiddeld over 3bomen droeg Rea's Mammoth hetmeeste:
21,1kg per boom (vruchtgewicht 222g ) .Tweede wasVranja (opKwee A)die 20,6
kg per boom gaf (156 g ) .OpKwee Cwas de dracht belangrijk minder: 6,6 kg
(155 g ) , misschien eengevolg vanverschil inbeschadiging van de onderstam.
Dewinterharde Lescovacs gaf 18,7kg per boom (126 g)op de voet gevolgd
door Shams met 18,0kg (164 g ) . Dekleinvruchtige Ludovic volgde daarnamet
14,6kg (86g ) .Dit rasheeft tevens sierwaarde door fraaie groeiwijze en
bladstand. Het ras Isfahan gaf 14,1kg (164g)enBourgeault 12,0kg (115g ) .
Deoverige rassen: Champignon,Portugal en Serbian waren duidelijkminder produktlef. Het perceeltje kweeperen zalwaarschijnlijk in 1987moeten wijken
voor bebouwing. De beste rassen zijn in 1986opKwee C geoculeerd om ze in
stand te houden.De verwerkende industrie heeft belangstelling voor devruchtengetoond.

Hazelaar (Corylus sps)
De proef geplant voorjaar 1981 in 3herhalingen met 2 bomen per veldje
bracht in 1986weer veel nieuws.Gunslebert blijkt tot nu toehet produktiefste ras (tabel 23).Het kerngewicht en-rendement (het kerngewicht als percentage van het nootgewicht) varieerde.Het rendement was erg laag bij Longue
d'Espagne en Merveille de Bollwlller tot erg hoog bij Cosford. Opvallend is
dat het kernrendement bij bepaalde rassenweinig afweek van dat van 1985,maar
bij andere duidelijk lagerwas (Impératrice Eugénie van 58naar 44,Gunslebert
van 51 naar 42 enLongue d'Espagne van 53naar 34).Uit tabel 23blijkt ook
dat kernen (inde schaal)inde tijd behoorlijk uitdrogen (daling in gewicht).
Variabel was ook het percentage noten dat vrij uit de hulsviel (tabel23).
Ookwas er verschil met 1985.Somswas het percentage in 1986 hoger dan in
1985 (Merveille de Bollwiller,Northamptonshire),soms lager (Gunslebert, Cosford enLouis Berger)ofongeveer gelijk (overige rassen). Er isdus nogal wat
variatie perjaar inbelangrijke eigenschappen.
Tabel 23.Resultaten hazelaarsproef van 1981.Plantafstand 4,5x2m.

Ras

Ton/ha
1986

Northamptonshire
Impératrice Eugénie
Merveille de Bollwiller
Gunslebert
Ségorbe
Cosford
Longue d'Espagne
Louis Berger

2,6
3,4
1,9
4,5
1,0
2,8
2,9
1,2

% no-

ten

100-kerngewicht (g)

1983/
1986

zonder
huls

4/11

5/12

5,6
7,0
4,6

50
44
58
80
91
73
12
58

93
79
124
133
119
145
88
177

83
71
119
119
112
117
85
155

11,2

3,8
5,2
6,8
3,0

%

% drogekern- stofren- kernen
de
8/12
ment
4/11

51
44
38
42
42
59
34
51

90
82
82
82
88
78
77
66
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Belangrijk is ookhet droge-stofgehaltevan dekernen (tabel 23).Dit moet
zohoog mogelijk zijn.Bij Cosford,Longue d'Espagne en vooral Louis Berger
was dit te laag.
Nog belangrijker is het ontvliezen tijdens roosterenvan dekernen ende
smaak daarna.Hetdunne vlies rond dekern is onaantrekkelijk bij het verwerken van inbijvoorbeeld chocolade.Openigszins amateuristische wijze werden
kernen in een ovenbij 165à 180C gedurende 20 à 30 minuten geroosterd.
Slecht ontvliezen kwam voor bij Impératrice Eugénie,Longue d'Espagne, Louis
Berger en iets beter bij Cosford. Gunslebert enNorthamptonshire waren redelijk indit opzicht.Goed waren Merveille de Bollwiller envooral Ségorbe.
Louis Berger had een zeer slechte smaak na roosteren,Longue d'Espagne was
matig,de overige redelijk tot zeer goed.
Wanneer alle kenmerken worden bekeken,komen Merveille de Bollwiller en
Gunslebert als positief naar voren. Duidelijk negatief was het oordeel over:
Impératrice Eugénie,Longue d'Espagne enLouis Berger.De overige hebben goede
énslechte kenmerken.
Van de proef die eenjaar later werd geplant,was tot nu toe Lang Tidlig
Zeiler hetmeest produktieve ras (4,41 ton over 1985 en 1986 totaal). Op de
resultaten vandeze proef wordt ineen volgend verslag nader ingegaan.

Kiwi of Chinesekruisbes (Actinidia chinensis)
Opnieuw veroorzaakte strenge wintervorst schade aan dekiwiplanten.Het
produktieniveauwas daardoorweer laag (1,7kg per plant voor Hawyward en 2,4
kg per plant voor Monty). Er zijn inmiddelswel voldoende sterke jonge scheuten uit of vlak boven de grond ontstaan,zodat opnieuw een haag gevormd kan
worden.

Siberische kruisbes (Actinidia arguta)
Dit gewas liep ook in dewinter 1985/1986 geen vorstschade op.De oude
struik van het ras Ananaskaya produceerde 8kgmet eengemiddeld vruchtgewicht
van rond 10g.
De in het voorjaar van 1982geplante struiken die het eerste jaar,waarschijnlijk door onvoldoende vocht,slecht groeiden,gaven nu een produktie van
gemiddeld 0,7kg per struik.Opvallend was de vroege rijping,namelijk 22september (andere jaren rond 10oktober). De refractometerwaarde van de rijpe
vruchten lag op 14à 15%.Bewaring bleek alleenmogelijk alsde vruchten nog
hard waren bij deoogst.

Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa)
Vande zwarte appelbes werden de eerste vruchten geoogst.Tussen het Oostduitse ras Nero ende herkomst Kalmthout waren er geen duidelijke verschillen
in produktie envruchtgrootte.De produktie was nog erg laag,0,1 tot 0,3 kg
perm .De jonge op Sorbus aucuparia geoculeerde boompjes gaven duidelijk grotere bessen dande als stek geplante struiken (respectievelijk 0,7 en 0,5 g
perbes).
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PROJECT 54:TEELTONDERZOEK IN DE VRUCHTBOOMKWEKERIJ
S.J. Wertheim

Opkweek in containers
In 1986werd een begin gemaakt met de opkweek van plantmateriaal van appel
in (81)containers gevuld met potgrond. Vergeleken met uitplanten in de
vollegrond werd uit handveredelingen vanRode Boskoop en Elstar opM.9 inde
container een betere boom verkregen.Beide objectenwerden gefertigeerd van 28
mei tot 19 augustus.Dehandveredelingen inde volle grond brachten het tot
redelijke, maar onvertakte bomen; normaal voor handveredelingen. De
containerbomen waren Inmeerderheid licht vertakt (dankzij een bespuiting van
Promalin). De bomen zullen tot tweejarig plantmateriaal worden opgekweekt.

Opvangen containerbomen
In een proef opde regionale fruitteeltproeftuin teGeldermalsen werd in
het voorjaar van 1986 een proef geplantmet eenjarige appelbomen, opgekweekt
in containers,omna tegaanwat de beste opvangmethode is.De proef lag in4
herhalingen,met 2bomen perveldje.Containerbomen zoudenwel eens moeilijk
indevolle grond kunnnenwortelen.Het proefras was GoldenDelicious Smoothee
opM.9 in 1985 in 3,5 of 71 potten van zwarte kunststof opgekweekt In de
boomkwekerijproeftuin te Horst-Meterik.
Het uitgangsmateriaal was per containermaat uniform. Debomen uit de 71
pottenwarenwat zwaarder dandie uit de 3,5 1 potten.De stamomtrek bij het
planten was voor de eerste groep 3,8 cm,voor de tweede 3,5.De 71 bomen haddengemiddeld 1,0 zijscheut per boom,de 3,5 1bomen 0,3.
De "opvangbehandelingen" zijnvermeld in tabel 24samen met degroeimetingen van eind 1986,gemiddeld voor de 3,5 en 71 potten.Potgrond inhet plantgat rond de potklult,water geven en fertigeren via de druppelbevloeiing behoeven geen toelichting. Erwerd inmei en enjuni perdag 41water per boom
gegeven en injuli en tot half augustus 61water per boom.Erwerd alleen in
mei enjuli gefertigeerd met demengmeststof 19-6-6 (NP K ) . Het lossteken van
dewortels bij het planten had ten doel tevoorkomen dat de wortels in de
potklult bleven ronddraaien.Erwerden 4 tot 6verticale sneden indewortelkluitgemaakt.
De cijfers uit tabel 24maken duidelijk dat vooral water toedienen (al of
niet verrijkt) in combinatiemet potgrond demeeste groei gaf.De 24behandelingen konden echter ook zoverwerkt worden dat de behandelingen duidelijker
naar voren kwamen.
Wat potgrootte betreft bleek dat 71bomen betrouwbaar meer scheuten en
daardoor meer schot perboom hadden dan 3,5 1bomen.De scheutlengte verschilde niet. Ditzelfde gold voor de facor potgrond. Geen potgrond gaf 6,5 scheut
per boom;wel potgrond 8,0.Dit gaf 2,55 en 3,01 m schot per boom.De scheutlengtes waren 37en 39 cm.
Water geven was betrouwbaar inalle 3kenmerken.Geenwater geven gaf 6,1
scheuten per boom (1,56m schot,26 cm scheutlengte); wel water geven 7,3
scheuten (2,95m schot en 41 cm scheutlengte).
Fertigatie daarentegen verhoogde het aantal scheuten niet betrouwbaar (7,4
naar 8,0),maar wel de scheutlengte van 41 naar 47 cm,waardoor ookde totale
groei per boomwezenlijk omhoog ging van 3,04 naar 3,68 m.
Het lossteken van dewortels had geen enkel betrouwbaar effect.Dit isbegrijpelijk want de eenjarige appelbomen opM.9 opgekweekt in een container
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haddengeentedichtekluit,waardooruitgroeienindeboomgaardgrondnietmogelijkzouzijn.
Uitdeproefkomtpotgrond ronddepotkluitplus fertigeren het sterkste
naar voren. Hetonderzoekwordtvoortgezet,vooralmettweejarigecontainerbomen.
Tabel24.ResultatenopvangproefeenjarigecontainerbomenvanGoldenDelicious
SmootheeopM.9teGeldermalsen.Getallengemiddeldenvan3,5en71
containers.
Aantal
scheuten/
boom

Scheutlengte/
boom(m)

Gemiddelde
scheutlengte
(cm)

1.Onbehandeld

5,4a

1,29a

25a

2.Potgrond inplantgat
3.Druppelbevloeiing
4.Fertigeren
5.Wortellossteken

6,9
6,6
7,3
5,9

abc
ab
abed
a

1,84a
2,74b
3,38b
1,54a

27
42
47
26

6. 2+3
7. 2+4
8. 2+5
9. 3+5
10.4+5

8,3 bed
8,9 d
7,1 abed
6,9 ab
7,1abed

3,14
4,05
1,80
2,96
3,38b

39 b
47 c
25 a
44 be
48c c

11.2+3+5
12.2+4+5

8,0bed
8,8cd

3,32b
3,91c

42be
45be

Behandeling
(zietekst)

Getallen in1kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Plantafstanden
Ineenboomkwekerijwerdeninhetvoorjaarvan1985M.9-onderstammen(doorsnede 6-8mm)geplantin16verschillendeplantverbanden.Dezewerdenverkregendoorcombinatiesvan4rijafstanden (60,70,85en100cm) en 4 boomafstanden inderij(15,30,45en60cm).Perplantafstandwaren4herhalingen
aanwezig,elkmet5rijtjesvan8tot17plantenafhankelijkvan de plantafstand inderij.
Inaugustus1985werden2herhalingengeoculeerdmetJonagold en2metGloster.Eind 1986werddeboomkwaliteitdoormetingenvastgelegd.
Deboomlengtewerddoordeplantafstandennietbeïnvloed.De stamdoorsnede
(op10cmbovendeveredelingsplaats)werdookweinigbeïnvloeddoorderijafstand (eenzwakoptimumbij85cm),maarwelwasereenduidelijk effect van
de boomafstand.Gemiddeldoverbeiderassen,diehetzelfdereageerden,wasde
stamdoorsnedevoordeboomafstanden 15,30,45en60cmachtereenvolgens:
9,4 (a),11,0(b), 11,2(bc)en11,9(c)cm.Erbleek zelfs een rechtlijnig
verband tussen afstandinderijendiktevandestam.Bij85x60cmworden
dusdedikstestammenverkregen.
Glostervertaktenauwelijks(hetmeestnogbij60cminderij),maarJonagold vertaktegoed.Gezienhetbelangvanvertakking zijnderesultatenhiervanintabel25samengevat.Hierbijmoetwordenopgemerktdatzijscheutjestot
40 cm boven de grondineenvroegstadiummetdehandwarenverwijderd.De

a
be
c
a
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rijafstand had geen invloed op devertakking; de afstand in de rij wel. Er
bleek wat dit betreft eenkromlijnig verband tussen aantal zijscheuten enafstand inde rij.Bij 45 cm afstandenwerd hetmaximale aantal zijscheuten bereikt.Dit gold ookvoor de lengte vande veren.De stimulering vond plaats op
40 tot 60cm boven de grond.
Tabel 25.De invloed van de rij-ende boomafstand inde rij ophet aantal
zijscheuten per boom en degemiddelde lengte (cm)daarvan bij
Jonagold inde kwekerij.
Rijafstand
(cm)

Aantal

Lengte
(cm)

Boomafstand
(cm)

Aantal

Lengte
(cm)

60
70
85
100

4,3 a
5,0 a
4,4 a
4,9 a

30a
31a
34a
34a

15
30
45
60

2,0 a
4,8 b
5,7 b
5,8b

21 a
31b
35b
36b

Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05).
De resultaten wijzen uit dat vergroting vande plantafstand in de rij de
boomkwaliteit verbetert. Door degangbare afstand van 30-35 cmop tevoeren
tot 45 cmwordt de belangrijkste verbetering al bereikt.Dit gaat ten koste
van het aantal bomen perha,maar door het verkleinen van degangbare 100cm
tot circa 80cmkan dit gecompenseerd worden,zonder risico voor de kwaliteit
(men zieverder De Fruitteelt 77(1987)7:16-17.

Opschonen
Bij de appelrassen Elstar en Jonagold,geoculeerd in augustus 1985 opM.9
op 15cm hoogte,werd opschonen van de stam tot 40cm boven de grond onderzocht. Het opschonen vond plaats rond de langste dag in 1986door alles (bladeren en eventuele zijscheutjes met de hand)weg te wrijven. Het opschonen
werd vergeleken met niet opschonen in 10herhalingen met 3bomen perveldje.
Tabel 26.Resultaten opschoonproef bijappel.
OpBoomscho- lengte
nen
(cm)

Stamdoorsnede
(mm)

Aantal zijscheuten

< 40
cm

Elstar
niet
139
wel
138

14,6
14,1

4,7 a
0 b

Jonagold
niet 149b
wel
152b

15,6b
15,9b

4,1
0

> 40
cm

Totale zijscheutlengte
(cm)
totaal

< 40
cm

> 40
cm

totaal

8,3 a
9,5 b

12,9a
9,5 b

192a
0b

351 a
417b

543a
417b

10,3b
11,7c

14,4c
11,7d

189a
0b

509c
592d

698c
592d

Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
baar (P=0,05).

betrouw-
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De bomenwerden eind 1986 gemeten ende belangrijkste uitkomsten zijnvermeld in tabel 26.De boomlengte noch de stamdoorsnede werd door het opschonen
beïnvloed. De vrees van boomkwekers dat opschonen tot dunnere stammen leidt,
isdus ongegrond. Dit bevestigt uitkomsten verkregen in 1985 (zie Jaarverslag
1985, blz. 47-48).
Natuurlijk verminderde het opschonen het totaal aantal veren ende totale
zijscheutlengte.Opschonen verhoogde echter het aantal veren per boom op goede
hoogte: hoger dan 40 cmboven de grond (tabel 2 6 ) .Werden beide rassen samengenomen - erwas géén interactie tussen ras enbehandeling - dan hadden onbehandelde bomen 9,3 (a)hoog geplaatste veren en opgeschoonde bomen 10,6 (b).
Ook de zijscheutlengte per boom verschilde betrouwbaar na samenverwerken van
de 2rasssen: 424 (a)tegen 493 cm (b).Opschonen isdus eengoede teeltmaatregel, temeer,omdat het de fruitteler ontlast van hetwegknippen van te laag
zijhout met daarbij het risico van infectie van vruchtboomkanker in de
snoeiwonden.

Knipboom
Op een praktijkkwekerij werd nagegaan hoe hoog na 1groeiseizoen deappelboom het beste kanworden ingeknipt.Bij eenjarige handveredelingen van Cox's
Orange Pippin enElstar opM.9, geplant op 90x35 cm,werden 2 insnoeihoogtes
vergeleken in 10herhalingen met 3bomen perveldje,uitgevoerd inhet vroege
voorjaar van 1986,namelijk 80 (normale hoogte)en 50cm.Bij de laatste hoogtewerd 1scheut uit dehoogste knop doorgekweekt.Door de sterke groei kan
deze scheut te vroege zijscheuten vormen en leiden tot eengoed geveerde
"knipboom". Bij het inknippen op 50 cmworden de 2knoppen onder de hoogste
knop weggesneden.Later ervoor gezorgd dat alléén de eindknop een scheut gaf.
De normaal ingeknipte boomwerd tot 40cm opgeschoond.
De resultaten van deze proef zijnvermeld in tabel 27enwijzen uit dat de
normale inknoophoogte tot belangrijk betere bomen leidde.Bij deknipbomen was
devariatie in boomkwaliteit bijzonder groot.Diep inknippen gaf lagere en
dunnere bomen, met minder zijhout invergelijking met hoog inknippen. Omdat
een tweejarige boom veel zijhout moet bezitten,isdiep inknippen nadelig.Gemiddeld over beide rassen werd door diep inknippen zo'n 2mminder zijhout
verkregen.Op 80 cm ingesnoeide bomen hadden 349 cm (a)zijscheutlengte tegen
158 cm (b)bijdiep ingesnoeide bomen.Het diep inknippen isdus een nadelige
teelthandeling.
Tabel 27.Resultaten inknipproef bij eenjarige appelbomen inde kwekerij.
Inkniphoogte
(cm)

Boomlengte
(cm)

Stamdoorsnede
(mm)

Veren/
boom

Totalezijscheutlengte/
boom (cm)

Cox's Orange
80
50

Pippin
152a
142b

15,4a
13,1 b

6.7a
6.8a

360a
169b

Elstar
80
50

155a
142b

15,8a
13,4b

8,7 b
6,4 a

337 a
147b

Getallen in 1kolom gevolgd
trouwbaar (P=0,05).

door dezelfde letter(s) verschillen niet be-
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Fertigatie
In een praktijkperceel werd nagegaan of fertigatie van appeloculaties,gezet inaugustus 1985de groeikon verbeteren.Met Rode Boskoop opM.9werd dit
nagegaan door in 6herhalingen met 6bomen per veldje tevergelijken: geenwatergeven,watergeven doormiddel van druppelbevloeiing en fertigeren met een
mengmeststof 19-6-20-4 (NPK M g ) . De 3objectenwerden gesplitst naar wel of
geen toepassing van het vertakkingsmiddel Promalin.
Hetwatergeven werd weliswaar op 4juni begonnenmaar inverband met regen
af en toe onderbroken.Water toedienen en fertigerenwerd op 23augustusbeëindigd. Inhet totaalwerd 7,9 1water perboom gegeven en daardoor 93,8 g
mengmeststof. Promalin (50 ml per 1) plus 0,1% Citowett ultvloeier werd
gespoten op 23juni bij 60cmgewashoogte.
Tabel 28vat de resultaten samen.Het blijkt dat de boomlengte door Promalin ietswerd verminderd. Gemiddeld over alle 3waterbehandelingen waren niet
bespoten bomen 145 cm (a)lang, tegen 139 cm (b)voor dewelmet Promalin bespoten bomen.Water geven en fertigeren geven een geringewinst aan boomlengte,die voor beide even groot was. Gemiddeld over de Promalinbehandelingen
heenwas de lengte voor onbehandeld,water en fertigatie achtereenvolgens: 135
(a), 145 (b)en 146 cm(b).
Tabel 28.Resultaten fertigatieproef bijRode Boskoop inde kwekerij.
Behandeling

Pro-

malin
Onbehandeld
Onbehandeld
Water geven
Water geven
Fertigeren
Fertigeren

_
+

+

+

Boomlengte
(cm)

Stamdoorsnede
(mm)

Veren/
boom

Totalezijscheutlengte/
boom (cm)

138a
131 eb
148c
141 ac
147c
145c

12,9a
12,9a
13,1 a
13,4a
13,5a
13,7a

4,5 a
8,9 b
3,8 a
9,6 b
4,8 a
9,4 b

75a
228b
82a
257b
107a
240b

Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
baar (P=0,05).
De verschillen in stamdoorsnede volgen die vande boomlengte,maar nergens
werd de grensvan betrouwbaarheid bereikt.
Het aantal veren per boomwerd niet door water,noch door fertigeren verhoogd, maar alleen enheel duidelijk door Promalin.Gemiddeld over de Promalinbehandeling bedroeg het aantal veren per boom voor onbehandeld, water en
fertigeren: 6,7 (A), 6,7 (a) en 7,1 (a). Gemiddeld over de 3waterbehandelingen was het aantal zijscheuten voor onbehandeld enPromalin: 4,4 (a)
en 9,3 (b); een verdubbeling dus.Dezelfde lijnen kwamen ook Uit de totale
zijscheutlengte naar voren.Geen effect vanwater geven of fertigeren en wel
van Promalin. Gemiddeld over de Promalin-objectenheen brachten bomen zonder
water het tot 132cm aan zijhout,met water tot 146 cm enmet fertigeren tot
161 cm. Deze kleine verschillen waren niet betrouwbaar.Niet bespoten bomen
gaven totaal 87 cm zijhout,tegen 242 cmha gebruik van Promalin;een betrouwbaarverschil.
Het is vreemd dat water toedienen noch fertigeren effect hadden,ondanks
een vrij droge zomer.Het onderzoekwordt voortgezet.

betrouw-
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Ontbladeren
In 1985werd goede ontbladering bereikt met het koper bevattende middel MC
(Jaarverslag 1985,blz. 49-50). Nagegaanwerd ofmet andere nietkoperhoudende
stoffen ook ontbladering kanworden verkregen.Koper is immers schadelijk voor
hetmilieu.Vergeleken werd als standaard MC (0,5,1of 2%)met calciumchelaat
(0,5, 1of 2 % ) ,magnesiumchloraat (1,4,2,8 of 5,6%) en het katoenontbladeringsmiddel, codeD (0,05,0,1 of 0,2%). Dit gedeeltelijk naar aanleiding van
literatuur (zieHort Science 20,1985:452-453 en 21,1986:281-283 en Plant
Physiology - Annual Meeting Supplement 57 (5) 1986:'99). Alle stoffen werden
met of zonder 0,1% Citowett-uitvloeier gespoten op 14oktober ophet appelras
Elstar op M.9.Dit rasverliest moeilijk zijn blad.De proefwerd genomen in
een Brabantse kwekerij in 10herhalingen met 3bomen per veldje.
Op 21 en 27oktoberwerd het aanwezige blad per boommet een cijfer gewaardeerd (van 1= geen bladval tot 5= totale bladval,uitgezonderd de jonge
bladeren aan de scheuttoppen). Op 5november werd van onbehandelde bomen en
met MC behandelde het aantal bladeren geteld.
Hetmiddel Dhad geen enkel bladval-bevorderende werking.Magnesiumchloraat
gaf sterke bruinverkleuring van de bladeren en ookbladval,maar typisch was
dat vaak de bladschijf afviel en de steel bleef hangen.De beide hoogste concentraties bleken schadelijk voor de scheuten.Na aansnijden was de bast bruin
verkleurd. Het middel isdus erg agressief.Calciumchelaat gaf ook bladverkleuringen en bij 1% (+uitvloeier) of 2%ookbladval.Met 2%plus uitvloeier
werd een redelijke bladval bereikt.
Het beste resultaat werd bereikt metMC envooral met 2%plus uitvloeier.
Na 2weken had deze behandeling al een zeer goede bladval veroorzaakt. Alleen
bladerenvan deboomtopwaren nog aanwezig.De bladtelling van 5november (tabel 29)laat zien datMC beterwerkte naarmate de concentratie hoger was en
dat toevoeging van Citowett het effect versterkte.Dit laatste was betrouwbaar
hetgeval.
Tabel 29.Resultaten ontbladering met middel MC,gespoten op Elstar op 14
oktober.Bladtelling op 5november.
Behandeling

Bladeren/boom
- uitvloeier

Onbehandeld
0,5 %MC
1,0 %MC
2,0 %MC

144,9
79,1b
36,0c
24,7c

Getallen in 1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
baar (P=0,05).

uitvloeier

71,4a
20,8b
12,0b
betrouw-

De gunstige ervaringen met MCwerden bevestigd ineen op 31 oktober gespoten proef op Jonagold opM.9 inDronten.Daar werden dezelfde concentraties
van MC,calciumchelaat enmiddel Dgebruikt,maar alléénmet uitvloeier (0,1%
Citowett). Omdatmagnesiumchloraat inde eerste proef schade veroorzaakte,
werd dit middel in deze proef vervangen door kaliumjodide (0,125,0,25 en
1,25%). De proefopzet was dezelfde als indevorige proef.De uitvoering geschiedde door de voorlichters A.van de Berg en E.Balk.Op 14november werd
een cijfergegeven voor de bladval (1=géén,5= algehele bladval).
Ookhier had middel Dgeen enkelewerking.Kaliumjodide kreeg gemiddeld een
cijfer 1,3 (geenverschil tussen de concentraties),calciumchelaat 1,1 (weinig
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verschil tussen de concentraties).MCkreeg als cijfers voor 0,5, 1en2% respectievelijk 2,7,3,5 en 4,4.Onbehandelde bomen hadden cijfer 1.
Een week later was er nóg weinig bladval bij onbehandeld enmiddel D. Hier
leek zelfs de bladval vertraagd ende bladkleur groener dan bij onbehandeld.
Dit zou kunnenwant hetmiddel heeft eencytokinine als basis;een groeistof
die afleving vertraagt.Bij de overige 3middelen was het blad er voor het
grootste gedeelte af.
Middel MC komt als beste uit de bus enhet is te hopen dat het een toelating voor gebruikkrijgt.Dit is nunog niet hetgeval!

SECTIE GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKGROOT FRUIT

PROJECT PFW 69 (RIVRO 12):HET GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK BIJ PITVRUCHTEN
P.D. Goddrie

Appel
Rassenonderzoek in Wilhelminadorp
Inhet voorjaar van 1986werden 15nieuwe rassen in het gebruikswaardeonderzoek opgenomen.
Met vruchten uit het proefjaar 1985werden in 1986 6smaaktoetsen uitgevoerd,waarbij in totaal 20 rassen 1of enkele kerenwerden beoordeeld. Debeoordelingen werden gedaan door een smaakpanel,bestaande uitmedewerkers van
het proefstation, inzogenaamde "blinde" toetsen,waarbij geschilde vruchten
werden aangeboden engeen informatie over de te toetsen rassenwerd vermeld.
Uit deze 6smaaktoetsen inde periodejanuari tot enmetmaart bleekdat:
- zodra Elstar en/of Jonagold in een toetsreeks zijn opgenomen deze vrijwel
altijd betrouwbaar beterworden gewaardeerd dan de andere rassen;
- het veel besproken nieuwe Zwitsere rasArlet in 2toetsen als een rasmet
een nogalmatige smaakwerd beschouwd;
- het nieuwe Zwitsere appelras Rubinette (Rafzubin)een goede waardering
kreeg;
- het nieuwe Engelse appelras Fiesta alsmatigsmakend werd beschouwd;
- 2IVT-selecties uit Gloster x Golden Delicious betrouwbaar slechter
smaakten dan Golden Delicious en op eenzelfde niveau lagen alsGloster;
- 4 IVT-selecties uit Elstar x Idared betrouwbaar slechter smaakten dan
Elstar;
- 2IVT-selecties uit Melrose x Elstar betrouwbaar slechter smaakten dan
Elstar,maar op eenzelfde niveau lagen alsMelrose;
- Gala endedaaruit voortgekomen mutant Royal Gala als rassenmet een
matige smaakwerden beschouwd invergelijking met Jonagold enGolden
Delicious.
Met vruchten uit het proefjaar 1986werden 7smaaktoetsen uitgevoerd; hierbijwaren in totaal 18verschillende rassen betrokken dieweer 1of enkelekeren werden beoordeeld opdezelfde wijze alsdevruchten uit het voorgaandeproefjaar. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de rassen die in opkweek
zijnvoor beproeving inde fruitteeltproeftuinen.
Uit deze 7smaaktoetsen kwam naar vorendat:
- Elstar en Jonagold rassen zijndievrijwel steeds goed wordengewaar-
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deerd;
- het nieuwe Zwitsere ras Rubinette weer als een goedsmakend ras werd
beoordeeld;
- veel rassen in de periode november tot half februari als tamelijk
goedsmakend werden beoordeeld. Daarbij was sprake van slechts geringe,
meest niet betrouwbare verschillen tussen de rassen of selecties.
Een overzicht van de resultaten isvermeld in tabel30.
Tabel 30.De gemiddelde smaakwaardering voor appelrassen inde periode
november tot enmet februari 1987.
(1= zeer slechte smaak; 10=uitstekende smaak)
Toets 5/11/86
Ras
Elstar
CoxO.P.
IVT72001-96
Elan
Herfstgoud

Toets 19/11/86
Smaak*
7,1 a
6,7 ab
6,3 b
6,3 b
6,2b

Toets 13/1/87

Ras
Elstar
IVT 74114
IVT 72001-96
IVT 73001-136
Herfstgoud
Jupiter

Toets 2/12/86
Smaak*

Ras

7,0 a
6,6 ab
6,3 ab
6,3 ab
6,2 bc
6,0 c

Smaak*
Rubinette
Elstar
Fiesta
IVT 74114-17
Arlet

7,5 a
7,2 a
6,5 b
6,4 b
6,2b

Toets 5/2/87

Toets 29/1/87

Ras

Smaak*

Ras

Smaak*

Ras

Smaak*

Elstar
Rubinette
Karmijn de S.
Fiesta
Arlet

7,1 a
7,0 a
6,4b
6,2 b
6,0 b

Karmijn de S.
IVT 74114-17
Elstar
Jupiter
IVT 73001-136

6,1 a
6,0 ab
5,6 ab
5,6 ab
5,4 b

Jonagold
Pohorka
GoldenDel.
Sinta
IVT 75118-39

7,0 a
6,4 b
6,3 b
6,2 b
5,9 b

Toets 19/2/87

Ras

Smaak*

Jonagold
Fiesta
Pohorka
GoldenDel.
Delb. Jubilee
Sinta

6,6 a
6,2 ab
6,1abc
5,9 bed
5,8 bed
5,5d

* Getallen gevolg door dezelfde letter(s) verschillen niet betrouwbaar
(P-0,05)
Voor een aantal nieuwe rassen bestond in 1986 vanuit de praktijk (nog
steeds) veel belangstelling. Het ging daarbijmet name om Arlet,Rubinette en
Fiesta.
Arlet iseen Zwitsers ras,ontstaan uit dekruising van Golden Delicious en
Idared.Hetwerd inhet voorjaar van 1983 inhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen.Na 4groeijaren kanworden gezegd dat Arlet geen verbetering lijkt van
de thans veel geplante rassen Elstar en Jonagold.Evenmin lijkt sprake van een
waardevolle aanvulling ophet bestaande sortiment.Het ismet namede eetkwaliteit die totdeze uitspraak leidt.Daarnaast spelen ookminder gunstigeei-
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genschappen alsvette vruchten,vruchtschilverruwing enmatige produktiviteit
eenrol.
Rubinette Is eveneens afkomstig uit Zwitserland.Uit hiervoor beschreven
smaakonderzoek isgebleken dat de eetkwaliteit vanRubinette op eenzelfde niveau ligt als de Elstar.Eenminder gunstig aspect bijdit ras ishet uiterlijk;vruchtverruwing treedtmeestal innogal sterke mate op.Een ander negatief punt bij Rubinette isechter de geringe vruchtgrootte.Zoals blijkt uit
tabel 31valt een tegroot deelvan dekg-opbrengst in een te lagemaatklasse.
Tabel 31.Demaatsortering van Rubinette in 1986.
Maat
< 60
mm
60-65ram
65-70mm
70-80mm
> 80mm

%
15,3
28,9
37,8
16,8

1,3

Fiesta iseenEngels ras,ontstaan uit dekruising van Cox's Orange Pippin
en Idared.Hetwerd inhet voorjaar 1984in het gebruikswaardeonderzoek opgenomen.Na 2produktiejafenkanwordengezegd dat degroeikracht matig is ende
groeiwijze hangend. Deeetkwaliteit vande aantrekkelijk helderrood gebloste
vruchten is tamelijk goed,maar blijft inhet algemeen toch duidelijk achter
bij dievan Elstar of Jonagold.
In het gebruikswaardeonderzoek wordt sindshet voorjaar van 1985 de rode
Jonagold-mutant Jonagored beoordeeld. Inhet eerste produktiejaar bleken de
vruchten opde plukdatura9oktober zeer donkerrood. Bij een enkele vrucht was
vaag een chimaere-structuur zichtbaar.De smaak ende bewaarbaarheid van dit
typeJonagold bleek niet anders dan die vangewone Jonagold. Vrijwel de gehele
kg-opbrengst viel inmaatklasse > 70mm.
Deoudste vruchtkleurmutant van Elstar,Red Elstar,staat sinds 1984 inhet
gebruikswaardeonderzoek. De tendens die het vorige proefjaar met betrekking
tot gestreeptheid naar vorenkwam, deed zichook in 1986 voor,dat wil zeggen
dat Red Elstar gekenmerkt wordt door het optredenvan chimaeren op devruchtr
schil. In tegenstelling tot 1985viel demutant in 1986 niet opvoor wat betreft een grotere hoeveelheid blos.Gemiddeld was er nauwelijks onderscheid
tussen Red Elstar en standaard Elstar.
Aanhet eind van 1986werden devolgende rassen uit het gebruikswaardeonderzoek verwijderd: Berner Rosen,Jerseymac, Suntan,Sweet Caroline,
Mollie's Delicious,Make,Merton Knave,"Moors"enGolden Delicious Weinsberg.
Rassenonderzoek in regionale proeftuinen
In 1986 was 1 landelijke proef met 4appelrassen inde fruitteeltproeftuinen in uitvoering.Daarinworden 14nieuwe rassen onderling enmet 4 standaardrassen vergeleken. Inde gegevens zoalsdie inhet jaarverslag van 1985
zijnweergegeven deden zich in 1986geen spectaculaire veranderingen voor.Deze proef zal eind 1987worden afgesloten.Ineen volgend jaarverslag zullende
eindconclusies over degetoetste rassenworden vermeld.
Inhet oculatieseizoen van 1986werd begonnen met het opkweken van de bomen
voor een landelijke rassenproef, teplanten inhet voorjaar van 1988 in 4regionale fruitteeltproeftuinen.Indeze proef zijndevolgende rassen opgenomen: Arlet,Rubinette, Sinta,Pohorka,Fiesta,4IVT-selectles (Septer x Cox's
Orange Pippin,Golden Delicious x Gloster,Cox's Orange Pippin x Elstar,
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IVT 5544-220x Elstar) en als standaardrassen Karmijn de Sonnaville enElstar.
Klonenonderzoek in Wilhelminadorp
Sinds 1983wordt teWilhelminadorp inenkele proeven klonenonderzoek bij
Jonagold verricht.Eenvan die proevenvindt behalve inWilhelminadorp ook in
Gorsem (België)enLaquenexy (Frankrijk)plaats.Daarin worden een aantal virusvrije klonen uit Nederland enBelgiëvergelekenmet niet-virusvrijeNewJonagold uit Japan en een Belgische niet-virusvrije Jonagold uit de praktijk.In
de andere proeven isvooral sprakevan het toetsenvanWilmuta en nabouwvan
dezekloon,invergelijking met standaard Jonagold.
Inde Nederlands/Belgische/Franse proefmet 11Jonagold-klonen zijn na 3
produktiejaren de resultaten uit Nederland en België beroordeeld. De gegevens
uit Frankrijk waren nog niet beschikbaar.De resultaten met de Belgische nietvirusvrije Jonagold uit de praktijkworden hier niet vermeld vanwege een inde
Nederlandse proef ongeschikte plaatsvan de bomen inhet proefveld.
Uit statistische verwerking van de Belgisch/Nederlandse resultaten met 10
klonen bleek dat er niet gesprokenkonwordenvan een interactie tussen proefplaats enklonen en tussen proefjaar enklonen.Dit houdt in dat de diverse
klonen ten aanzien van de verschillende beoordelingsaspecten inBelgië niet
anders reageerden dan inNederland en dat ze inhet ene proefjaar geen andere
reactie vertoonden dan inanderejaren.Daarom kunnen de inNederland en Belgiëverkregen resultaten samenworden genomen en als totaal worden beoordeeld.
Zowel inNederland als inBelgië werd in 1985 en 1986 de totale kg- opbrengst op vruchtkleur gesorteerd. Zoals blijkt uit tabel 32waren deverschillen tussen dediverse klonen vrij gering.Tevenswerd inbeide jaren nagegaan welk deel vande produktie een percentage blos heeft vanmeer dan50%.
Analyse van degegevens wees uit dat op dit punt geen betrouwbare verschillen
tussen deklonen bestonden.
Tabel 32. Dekleursortering van Jonagoldklonen.Cijfers zijngemiddelden van
Nederland enBelgië envan 1985en 1986.
Kloon
New Jonagold
2361T
2291T
2411T
2381T
T1226
T1272
2311T
2451T
T1270

%Gewichtsklasse Super (30-100% blos)*

97
93
93
93
93
92
92
91
90
88

a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b
b
b

* Getallen gevolgd door eenzelfde
letter verschillen niet
eenzelfde
(P=0,05).

betrouwbaar

Het aanzien van Jonagoldvruchten inhet fust wordt niet alleen bepaald door
dehoeveelheid blosmaar vooral ook door de intensiteit van die blos en de
daarbij voorkomende grondkleur. Dekloon NewJonagold bleek het betrouwbaar
hoogste percentage vruchten tehebbenmet een intensief rode (=dieprode) blos.
Tussen de overigeklonen bestonden opdit punt geen betrouwbare verschillen.
Evenminwas er sprakevan verschillen tussen deklonenmet betrekking tot het
typegrondkleur (groen resp. geel).
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In het Belgische deel van de proef werden beoordelingen omtrent het optredenvan chimaeren envruchtschilverruwing uitgevoerd. Gebleken isdat New Jonagold een kloon ismet eenhoog percentage gestreepte vruchten (78,9%),gevolgd door 2361T (6,0%). Tussen de overige klonen bestonden geen betrouwbare
verschillen. Evenminwerden betrouwbare verschillen gevonden tussen de klonen
voorwat betreft demate van verruwing.
Analyse vankg-opbrengsten wees uit dat er geen betrouwbare verschillen
aantoonbaar waren tussen dediverse klonen.
Denummers 2291Ten 2381Tdie inNederland door de NAKB alsJonagold worden
uitgegeven blijkengemiddeld goedeklonen tezijn.Uitgifte van deze nummers
naar de praktijk kan,zolang niet nog betere Jonagoldklonen bekend zijn,zonder bezwaar worden voortgezet.
Inenkele andere klonenproeven met Jonagold worden o.a.Wilmuta en nabouw
vanWilmuta vergelekenmet enkele standaardnummers van Jonagold.Uit die proevenkomt naar voren dat niet gesproken kanworden van betrouwbare verschillen
tussenWilmuta en de nabouwvanWilmutawaar het demate en intensiteit van de
vruchtkleur betreft.De tendens is aanwezig dat de produktiviteit bijWilmutanabouw wat beter isdanbijWilmuta zelf.Er blijkt geen betrouwbaar verschil
aantoonbaar tussenWilmuta ennabouw vanWilmuta enerzijds en standaardnummer
2291T anderzijds waar het de blosvorming betreft.Toch is het type blos bij
Wilmuta anders dan bij standaard Jonagold. Bij gewone Jonagold is meestal
sprake van eenwat dofrode niet-egale blosmet kleine streepjes;bij Wilmuta
(en zijnnabouw)isdeblos meer egaal- en helderrood, zodat Wilmuta wat
"blijer" overkomt dangewone Jonagold.
Standaardnummer 2361T heeft indeze proeven eenwat hogere produktie dan
Wilmuta,Wilmuta-nabouw ennummer 2291T;daarentegen was de hoeveelheid blos
en de intensiteit daarvan bij 2361T somsgelijk aanmaar meestal betrouwbaar
minder dan bij de 3andere.In alle proeven isbijWilmuta het optreden van
minder gekleurde sectoren (chimaeren)geconstateerd. Ook bijnabouwbomenvan
Wilmuta kwamen dezevoor.
Vanaf augustus 1987 zal deNAKB aanvangenmet uitgifte van vermeerderingsmateriaal vanWilmuta.
Uit een smaaktoets met de Jonagoldklonen Jonagored,Wilmuta en New Jonagold
kwam naar voren dat ergeen betrouwbare verschillen in smaak werden gevonden
tussen deze 3klonen en standaard Jonagold.
Uit 2smaaktoetsenmet 7klonen vanGolden Delicious kwam naarvorendat er
bijvruchten uit de proef teGeldermalsen enHorst geen betrouwbare verschillen aantoonbaar waren; bij vruchten uit de proeftuin teNumansdorp was ditwel
het geval.De smaakverschillen waren echter dermate klein dat ze van geringe
praktische betekenis moetenworden beschouwd.Dit betekent dat de smaak vande
Golden Deliciousklonen B,"Reinders", "Crielaard", Smoothee T784, Smoothee
2832T, Belgolden en Lysgolden als vrijwel gelijkwaardig mag worden aangemerkt.
Inaugustus 1986werd begonnen met de opkweek van bomen van de toen bekende
10Elstarklonen,voornamelijk afkomstig uit fruitbedrijven.Nagegaan zal worden of erklonen zijnwaarbij devruchten beter en/of gemakkelijker opkleur
komen dan dievan de thans uitgegeven standaard Elstar.
Vooral direkt voor en inde oogstperiode van Jonagold en Elstar werd vaak
melding gemaakt van het voorkomen van beter gekleurde typen binnen deze 2 rassen.Dezemeldingen kwamen uit fruitbedrijven,van boomkwekers en onderzoekcentra inbinnen-enbuitenland. Een aantal van deze typenwerden aan de boom
beoordeeld envoor nader onderzoek opbeperkte schaal in opkweek genomen. De
bedoeling is na tegaanwat de gebruikswaarde isvan dediverse typen wanneer
zebij elkaar op 1plaats onderling enmet virusvrije standaardnummers worden
vergeleken.
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Klonenonderzoek in regionale proeftuinen
In het voorjaar van 1981werd in 5proeftuinen een proef aangevangen met
eenaantalklonenvan Golden Delicious invergelijking met standaard Golden
Delicious kloon B,met de bedoeling te zoeken naar klonen dievoor wat voornamelijk vruchtschilverruwing betreft eenverbetering van de standaard Golden
Delicious B zouden kunnen zijn.De in deze proef opgenomen klonen warenLysgolden, Belgolden,GoldenDelicious Smoothee T784, Golden Delicious Smoothee
2832T (in 2proeftuinen),Golden Delicious "Reinders",GoldenDelicious "Crielaard" enGolden Delicious A-72 (in 1proeftuin). Erwerden o.a. waarnemingen
verricht over vruchtschilverruwing, boomgrootte en produktiviteit. De proef
werd eind 1985 afgesloten.
Uit de waarnemingen over de vruchtschilverruwing bleekdat alle klonen
beterwaren dan de standaard kloon B.Demeest gladde kloon was "Reinders",
maar ook kloon "Crielaard" kwam goed naar voren.Deze laatste heeft,evenals
Belgolden enLysgolden,eenwat vaalrode blos.Tot nu toewerd deze eigenschap
bij Golden Delicious steedsminder wenselijk beschouwd.
Voorwat betreft de boomgrootte werd geconcludeerd dat zowel "Reinders"als
"Crielaard" kleine bomen bleven,hetgeen zonder twijfel temaken had met het
feit dat beide typen ophetmoment van planten nog niet virusvrij beschikbaar
waren.Tussen de overigeklonenwaren verschillen inboomgrootte aanwezig; ze
waren echter vanweinig of geen praktische betekenis.
De produktiviteit, uitgedrukt in kg perm boomvolume,bleek per proefplaats verschillen tevertonen. In proeftuinen met een goed groeiniveau waren
kloon B en Smoothee T784demeest produktivieve klonen; in proeftuinen met een
zwakkere groeikracht waren of geenverschillen aantoonbaar (Horst), of waren
de andere klonen produktiever dan Ben Smoothee T784 (Geldermalsen).
Vanaf 1985worden nuvirusvrije "Reinders"en "Crielaard" opnieuw vergelekenmet andere virusvrijeklonen van GoldenDelicious.
Vanaf augustus 1987 zal de NAKB aanvangenmet de uitgifte van virusvrij
vermeerderingsraateriaalvan Golden Delicious "Reinders"onder de naamHorstia.
In 4proeftuinenwerd inhet voorjaar van 1987 een proef opgezet waarin 4
klonen van Jonagold worden vergeleken met 2virusvrije standaardnummers van
dit ras.Opgenomen zijn:Jonagored,Wilmuta,New Jonagold, Jonagold "ZHE" en
de standaardnummers T1272en T2291, alle op.M.9.
Indezelfde proeftuinenwerd gelijkertijd begonnenmet een proef waarin enkele klonen van Elstar onderling enmet standaard Elstar worden vergeleken.
Opgenomen zijn:Elstar Elshof 1,Red Elstar,Elstar PFW en het standaardnummer
T1266,alle opM.9.

Peer
Rassenonderzoek in Wilhelminadorp
Inhet voorjaar van 1986werden 5nieuwe rassen inhet onderzoek opgenomen.
Tengevolge van de schade door wintervorst indewinter van 1984/1985 stierven enkele bomen vanverschillende rassen.Inhet algemeen viel de schade van
dievorst inde rassenproeven echtermee.
Aan het eind van het jaar werden o.a.de stoofpeerrassen Gieser Wildeman,
Saint Remy en Winterrietpeer gerooid,die alle inhet voorjaar van 1972op
Kwee MAmet tussenstam (Beurre Hardy)werden geplant.Per raswerden destijds
12bomengeplant.
In de periode 1972 tot enmet 1986ging geen enkele boom verloren,ongetwijfeld dankzij hetgebruik van de tussenstam bij de opkweek van de bomen.
Bekend is dat bij dezelfde rassen zonder tussenstam naverloop van enkele
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jaren geregeld bomenwegvallen tengevolge van (uitgestelde) onverenigbaarheid.
De eigenschappen van deze 3stoofperen zijnvoldoende bekend. Inhet onderzoek is gebleken dat voorwat de produktlviteit betreft Saint Remy eengoed
ras is;Winterrietpeer blijft opdat puntwat achter en Gieser Wildeman is
duidelijk deminst produktieve van deze 3.Toch bleef degemiddelde produktie
per boom van deze laatste stoofpeer nauwelijks achter bij die van standaard
Doyennedu Comiceop KweeMA inhetzelfde perceel (tabel3 3 ) .
Opvallend was ook indeze proef de extreme beurtjarigheid van Gieser Wildeman. Hoewel degemiddelde kg-opbrengsten per boomjaarlijks opeen acceptabel
niveau lagen is gebleken dat de produktiviteit van de afzonderlijke bomen
sterk wisselt.Ondanks sterke vruchtdunning inhet draagjaarwas dekgopbrengst vandezelfde boom in het daaropvolgende jaar nihil of nauwelijks van
betekenis.
Aan het eind van 1986werden 15 rassen gerooid vanwege diverse minder gunstige eigenschappen.
Tabel 33.De produktiviteit envruchtgrootte van enkele stoofpeerrassen,
geplant inhetvoorjaar van 1972opKweeMAmet tussenstam.
Ras

GieserWildeman
Saint Remy
Winterrietpeer
Conference
Doyenné du Comice

Totale produktiviteit
kg/boom
1973t/m 1986
252,4
408,3
332,4
366,1
264,0

Gem.
vruchtgew.
1976 t/m 1986

109
211
227
181
223

Rassenonderzoek inregionale proeftuinen
In het voorjaar van 1987werd inde proeftuin teHorst delandelijke proef
met 10selecties van het IVTen de standaardrassen Conference en Doyenne du
Comice aangevangen.Vanwege schade doorwintervorst in 1984/1985 indekwekerijwaren thans onvoldoende bomen beschikbaar om de proef ook inde 3 andere
proeftuinen te planten.Dit zal in het plantseizoen 1987/1988 alsnog geschieden.
Tengevolge van vorst indewinterperiode 1986/1987 werd aan de in Horst
uitgeplante bomenvan deze proef bruinverkleuring van het weefsel inde onderstamwaargenomen.Omdat degevolgen daarvan ophetmoment van planten nog niet
waren te overzienwerd toch tot planten besloten.

PROJECT PFW 70 (RIVR0 12):HET GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKBIJ STEENVRUCHTEN
P.D. Goddrie

Pruim
Rassenonderzoek in Wilhelminadorp
In het voorjaar van 1986werd 1nieuw ras inde rassencollectie opgenomen.
Aan het eind van datzelfde proefjaarwerden 22 rassen uit de collectie verwij-

(g)
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derd,merendeels vanwege opheffing van een der pruimerassenpercelen.
Enkele Interessante rassen uit dat perceel zijnopnieuw in vermeerdering
genomen,omdat de ervaring met die rassen nog tamelijk gering was.Het betreft
onder andere de Zweedse rassenHerman,Ive,Gilbert enPR 11099,die interessant zijnvanwege grote produktiviteit,grote vruchten envooral goede eetkwaliteit.
Sinds het voorjaar van 1981 zijn 4 inFrankrijk geselecteerde typen van
Reine-Claude Verte inbeproeving geweest.Zewerden aanhet eind van 1986 gerooid, omdat onder Nederlandse omstandigheden niet gesprokenkon worden van
eenverbetering of aanvulling van het pruimesortiment.De produktiviteit liet
in de gehele proefperiode zeer tewensen over.Verder bleken de vruchten van
alle typen zeergevoelig voor scheuren zodra sprakewas van enige neerslag,
zodat in vrijwel alle proefjaren nauwelijks gave vruchten konden worden
geplukt.De eetkwaliteit van Reine-Claude Vertewas overigens goed.
Rassenonderzoek in regionale proeftuinen
Inhetvoorjaar van 1987werd indeproeftuinen teGeldermalsenen Zeewolde
een landelijke proef aangevangen met de pruimerassen Anna Späth,Bleue de
Belgique,Edda,Gilbert,Ive,Reine-Claude Souffriau,Opal en Victoria, alle
op de onderstam Pixy.

SECTIE TEELT KLEINFRUIT

PROJECT PFW 5:TEELTONDERZOEKAARDBEI
J. Dijkstra

Vergelijking nabouwvannormaal en in-vitro vermeerderd materiaal
Omdat de vermeerdering met uitlopers bij het doordragende ras Rapella erg
traag verloopt, is opverzoek van deNAKB enplantentelers nagegaan of nabouw
van in-vitro planten inproduktie enkwaliteit overeenkomtmet normaal vermeerderd materiaal.De proevenwerden uitgevoerd inHorst en Wilhelminadorp.
Daarbij waren inWilhelminadorp ook rechtstreeks uit weefselkweek afkomstige
planten inde proef opgenomen.Deze in-vitro planten werden in de nazomer
opgepot en tot eengoede jonge plant opgekweekt.Voor dewinter werden zeopgerooid enmet de andere planten gedurende enkelemaanden bij -2 C bewaard.
Begin aprilwerden alle planten inpottengezet en ineen plastic tunnel enkeleweken voorgetrokken. Op 2mei werd buiten uitgeplant. In Horst werden de
planten van 27mei tot 2juli inpotten opgekweekt endaarna in eenhoge tunnel uitgeplant.Een aantal planten werd op een vermeerderingsveld uitgeplant
omde vermeerderingsfactor tebepalen.
Ingeen van beide proeven werden betrouwbare verschillen tussen de objecten
gevonden. Zowel produktie als kwaliteit waren in alle objectengelijk. InWilhelminadorp hadden dedirect uit in-vitro cultuur afkomstige plantenwel een
betrouwbaar zwaardere gewasstand.
Het aantal uitlopers van de in-vitro planten (opPFW)bleek 3keer zo groot
als van normaal vermeerderde planten.De eerste nabouwvan in-vitro planten
gaf nog 2keer zoveel planten alshet normaal vermeerderde materiaal.
Devoorlopige conclusie isdat bij Rapella in-vitromateriaal gebruikt kan
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worden als uitgangsmateriaal voorvermeerdering. Het onderzoek wordt echter
nog voortgezet.
InBreda en inWilhelminadorp werd, respectievelijk indekas en inde vollegrond, ookvan het rasGariguette eerste nabouw van in-vitro plantenvergelekenmet nanbouw vannormaal materiaal.Op beide proefplaatsenwaren er geen
betrouwbare verschillen in produktie,maar welwerd een nadelige invloed van
de in-vitro vermeerdering opde vruchtgrootte vastgesteld. Dit resultaat komt
overeen met eerdere resultaten van Gorella enbevestigt nog eens de noodzaak
omnabouw van in-vitromateriaal pomologisch te toetsen alsvorens het wordt
uitgegeven.

Langzaamwerkende meststoffen
In vervolg ophet onderzoek in 1985werden opde proeftuinen te Breda en
Horst met gekoelde wachtbedplanten en inWilhelminadorp met doordragende aardbeien proeven opgezet om dewaarde van langzaamwerkende meststoffen (Osmocote)
te toetsen.Uitgangspunt was een stikstofgift van 70 tot 90 kg per ha. In
Breda werd per plant 13gOsmocote 17-5-11-6 (NPKMg)gebruikt,inHorst 12
g Osmocote 14-14-14 en inWilhelrainadorp30g Osmocote 13-13-13-3. Standaard
was eenbemesting met een normale mengmeststof.
In alle proeven gaf Osmocote eenminder goedegewasstand, waarschijnlijk
tengevolge vanwortelverbranding direct na het planten. Dit resulteerde in
alle gevallen in eenlagere produktie danvan de normaal bemeste veldjes.In
Horst gaf het helemaal achterwege laten vanbemesting een betrouwbaar lagere
produktie dan normaal bemesten. In Breda had het achterwege latenvan stikstof
(welP,K enMg)geen effect op produktie enkwaliteit.InWilhelminadorp
waren er tussen de bemeste en onbemeste objecten geen betrouwbare verschillen.
Inde proevenmet gekoelde wachtbedplanten waren ergeen verschillen tussen
wel en niet bijmestenmet stikstof of kali.
De proefresultaten bevestigen nog eens dat de aardbel slechts matig reageert op bemesting,dat op goed onderhouden gronden volstaan kan worden met
vrij lage bemestingsgiften.Voordelen van bemesting met Osmocote konden niet
worden aangetoond.

Beproeving van eenvochtaantrekkend middel
Omdat indeboomkwekerij aandacht werd besteed aanhet behandelen van het
wortelstelsel met eenvochtaantrekkend middel (Harpak), isditmiddel ook bij
aardbeiplanten getoetst.Het is toegepast direct na het oprooien van het vermeerderingsveld en 2 dagen later bij het plantenvan het produktieveld. De
standaardbehandeling was het voorkomen van uitdroging in de periode tussen
rooien en planten en het dompelen van dewortels inwater bij het planten.Na
het plantenwerden alle objecten normaal beregend.
Noch bij Elvira noch bij IVT 79023werden betrouwbare verschillen in produktie ofkwaliteit gevonden tussen de behandelingen.De standaardbehandeling
van deplanten blijkt onderNederlandse omstandigheden voldoende tezijn voor
eengoede ontwikkeling vanhetgewas.

Smaak enhoudbaarheid van glasaardbeien
Van het rasPrimellawerden op 3tijdstippen van 7à8herkomsten (afkomstigvan zand,klei enuit de teelt inemmers)vruchten beoordeeld op smaak,
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suiker- en zuurgehalte enop houdbaarheid.
Uit smaakproeven ophet proefstation bleek dat erbetrouwbare verschillen
insmaakwaren tussen deherkomsten (de uitersten).Daarbij was er een duidelijkpositief verband tussen smaak en suiker-en zuurgehalte.Voorts isdeindruk dat ook de stevigheid een rol speelt bij de smaàkwaardering: (te) zachte
vruchten kregen ondanks een somshoog suikergehalte tocheen lage waardering
voor smaak.
Naarmate de oogst vorderde,nam de houdbaarheid af doordat sneller
vruchtrot optrad.Per oogstdatumgaven bepaalde herkomsten echter aanzienlijk
meervruchtrot danandere.
Het ziet er dan ooknaar uit dat de teeltomstandigheden een duidelijke invloed kunnen hebben op smaak en houdbaarheid.

Smaakvan vollegrondsaardbeien
Nagegaan iswat de invloed isvan verschillende factoren (vruchtgrootte,
vruchtkleur,plaatsvan devrucht aan de tros, instraling)op smaak en suikeren zuurgehalte.Voor demeeste factorenbleek devariantie zo groot dat er
geen betrouwbare samenhang met smaak of suiker-en zuurgehalte kon worden
vastgesteld. Alleen afdekkenvanhet gewas had eenduidelijk negatief effect
op het suikergehalte.Uit tabel 34 blijkt dat naarmate de planten langerwarenafgedekt het suikergehalte (refractometerwaarde= * Brix) sterker verschilt van datvan niet afgedekte planten.Deze lichtinvloed ismogelijk mede
van invloed opdegrotevariantie bijde andere onderzochte factoren.
Tabel 34.Suiker-en zuurgehalte vanwel enniet afgedekte vruchten,ras
Bogota.
suiker (* Brix)
Aantal dagen afdekking

3

afgedekt
niet afgedekt

6,8 7,4 8,0
7,4 8,6 9,9

7

10

zuur (meq/100g)

3

7

10

12,1
12,4

11,2
11,4

12,9
11,2

Ookwerd de smaakvanKorona en Elsanta,afkomstig vande proeftuin te Breda envan het proefstation,vergeleken.Daarbij bleek er eenbetrouwbaar verschil tussen deherkomsten van een ras (tabel 35).Bovendien bleek er een interactie te bestaan tussen herkomst en ras:beide rassen afkomstig van het
proefstation kregen eengelijkewaardering,van deherkomst Bredawerd Elsanta
minder gewaardeerd dan Korona. Er bestond een redelijke correlatie tussen
smaaken suiker-en zuurgehalte.
Tabel 35.Smaak, stevigheid en
herkomsten.

Korona PFW
Elsanta PFW
Korona Breda
Elsanta Breda
1) 1=slecht,10=

=goed

#

suike r-en zuurgehalte van

aardbeienvan 2

Smaak 1)

Stevigheid 1)* Brix

Meq.zuur/100g

6.6a
6,5 a
5.7b
4.8c

6,6 a
6,6 a
6,1 b
6,0 b

11,4
10,6
10,3
10,0

10,3
9,9
8,0
8,4
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PROJECTPFW 6: GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK AARDBEI
J. Dijkstra en A.A.van Oosten

Eerste beoordeling nieuwe rassen
Negen Italiaanse,2Engelse,1Poolsen 1Deens raswerdenvoor de eerste
keer op het proefstation opgebruikswaarde indevollegrond beoordeeld. Hoewel
de produkties tengevolge vanvorstschade slechtsmatig waren,gaven de Italiaanse rassen Addie en Etna ende Engelse rassen Providence enHedley bevredigde produkties (1,7 tot 1,8 kg perm) .
Addie rijpt vroeg,heeft eenmatige zetting enwat onregelmatige vruchten
die echter stevig zijn engoed smaken.Etna rijpt middentljds en heeftglanzend rode,kegelvormige,goed gezette engoedsmakênde vruchten.Beide Engelse
rassen hebben stevige, redelijk smakende vruchtenmet eenwat onregelmatige
vorm.De beste smaak had het Deense rasMimek.Dit ras isechter bedoeld voor
mechanische oogst in eenvolveldsteelt enheeft veel tekleine ronde vruchten
(73%kwaliteit 2 ) .Dit raswordt daarom niet verder beproefd. Ookde Italiaanse rassen Ferrara (zeer slechte smaak) en Savia (zacht,onaantrekkelijk
vruchtuiterlijk enmatige smaak)zullen niet verder beproefd worden.
Behalve Addie,Etna,Providence enHedley zijn aangehouden voor verderebeproeving de Italiaanse rassen Brio, Cesena,Dana,Francesco en Gea enhet
Poolse ras Paula.

Landelijke rassenproef vollegrondsaardbeien
Vroege rassen en selecties
In Breda,Horst enWilhelminadorp werden enkele IVT-selecties vergeleken
met Karina,Elvira enGorella (aantal planten op dediverse proefplaatsenrespectievelijk 4,3en 4,8 perm ) .Vooral inHorst enWilhelminadorp werden de
produkties nadelig beïnvloed door vorstschade.
Uit de in tabel 36 samengevatte resultaten blijkt dat Karina sterk inproduktie achterbleef. Bovendienwaren de vruchten vrij klein. IVT 79023 en
Elvira gaven de hoogste produkties. De vruchtkwaliteit van IVT 79023was
bovendien erg goed ende rijptijd vandeze selectie valt net voor die van
Gorella. Hoewel devruchten van IVT 79023gemiddeld wat kleinerwarendan van
de andere rassen,gaf deze selectie het laagste percentage tweede kwaliteit.
IVT 79033 was in Breda produktief,maar viel inHorst enWilhelminadorp wat
tegen.Omdat devruchtenvan deze selectie (te)donker zijn en slechts matig
smaken,werd besloten deze selectie niet verder tebeproeven.
Tabel 36.Resultaten rassenproef vroege aarbeiselecties.

Karina
IVT 79023
IVT 79033
Gorella
Elvira

Kg/m kwal. Ien II %Kwal. I

Middenoogstdatum

Breda Horst PFW

Breda Horst PFW

Breda Horst PFW

71
87
72
80

19/6 24/6 19/6
24/6 25/6 23/6
24/6 24/6 23/6
27/6 23/6
1/7 1/7 26/6

1,46
2,83
2,93

2,77

0,54
1,85
1,14
1,40
1,86

0,65
2,28
1,85
1,82
2,08

70
81
78
70
78

44
73
63
57
59
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Beproeving nieuwemiddentijds- en laatrijpende rassen
Het rasNicolla werd zowel in Breda als inHorst enWilhelminadorp vergelekenmet de rassen Elsanta en Bogota, inBreda enWilhelminadorp was ook Polka
inde proeven opgenomen,in Breda bovendien nog Lekoberluda.
In Breda waren zowelNicolla alsPolka erg produktief (5,2en4,2 kg per
m).
2
Lekoberluda en Bogota produceerden beide 2,3 kg perm .InWilhelminadorp warende produkties van Polka,Elsanta enNicolla vrijwel gelijk. InHorst waren
Nicolla enBogota:even produktief,maar vorstschade maakte het moeilijk het
produktieniveau goed te beoordelen. Gemiddeld gaf Nicolla deminste tweede
kwaliteit,Polkademeeste (kleinere vruchten).Nicolla enPolka rijpen middentijds,Lekoberluda rijpt even laat alsBogota.
Samenvattend kan worden gesteld dat Polka de resultaten van de voorgaande
jaren bevestigde (hoge produktie), dewat kleinere Nicolla was ook produktief,maar de vruchtkleur en smaak vielenwat tegen.Het raswordt in 1987opnieuw beproefd.Lekoberluda voldeed niet omdat de vruchten te zacht zijn en
erg gevoelig voor vruchtrot.

PROJECT 7: TEELTONDERZOEK BESSEN,FRAMBOZEN EN BRAMEN
J. Dijkstra

Rode Bes
Zomersnoei
Inde zomersnoeitijdstippenproef worden bij het ras Rotet vergeleken vroege
zomersnoei (beginmei),middentijdse zomersnoei (begin juni), late zomersnoei
(begin juli)en selectieve zomersnoei op 2, 3of 4 tijdstippen.Deproduktieverschillen waren in 1986gering.Gemiddeld over de eerste 3 oogstjaren is
echter nog steedsde tendens aanwezig datmiddentijds of laat zomersnoeiende
produktie nadelig beïnvloedt.Vroeg of selectief zomersnoeien in2of 3 keer
gaf het beste resultaat.Omdat bij uitsluitend vroeg zomersnoeien nogalwat
hergroei ontstaat,lijkt selectieve zomersnoei hetmeest aan tebevelen.
Vergelijking virusgetoetst en niet-virusgetoetst materiaal
Inhet derde groeijaarwaren er tussen het getoetste enniet-getoetste materiaal van een rasgeen verschillen in produktie ofkwaliteit.Gemiddeld over
de 3proefjaren bleef bij Jonkheer van Tets eenklein produktievoordeel voor
het getoetste materiaal over (tabel 37).Omdat niet duidelijk is in hoeverre
het niet-getoetste materiaalwerkelijk minder gezond isdanhetwel getoetste
endeverschillen minimaal zijn,isde proef in overleg met de NAKB beëindigd.
Duidelijk iswel dat het door de NAKB uit tegeven,getoetstemateriaal zeker
niet onderdoet voor het standaardmateriaal.
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Tabel 37.Resultaten vergelijking virusgetoetst enniet-getoetst materiaal.
Ras

Ge1986
toetst
kg/m

Jonkheer van Tets
Jonkheer van Tets
Stanza
Stanza
Rosetta
Rosetta
Rotet
Rotet

+
+
+
+

5,13
5,09
4,92
4,87
6,23
6,22
4,62
4,30

1984/1986
2

2
kg/m

2,62
2,84
2,52
2,52
3,49
3,57
2,25
2,29

besaantal
gewicht
bess
tros
(g)

1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

Framboos
Wegnemenvanjonge scheuten
Evenals in 1985werd bij Glen ClovaenMailing Promise nagegaan wat de invloed isvan het tijdstipvanverwijderen van dejonge scheuten (beginmeialle scheuten wegnemen of beginmei of beginjuni het aantal scheuten uitdunnen
tot 12permeter rij)op het aantal jonge scheuten aan het eind van het jaar
en opde produktie.Hoewel ereind 1985verschillen in sterkte vande scheuten
werden vastgesteld,waren er in 1986geenverschillen in produktie of vruchtkwaliteit. In alle objecten werden ruimschoots voldoende jonge scheutengevormd.Het vroeg selectief wegnemen van de scheuten gaf, zeker bij Mailing
Promise de zwaarste scheuten en het minste aantal te zwakke scheuten.Zeker op
percelenwaar degroei tewensen overlaat,kan vroeg selectief uitdunnen een
positieve invloed hebben opde ontwikkeling van hetgewas.
Het Insnoeienvan bloemstengels
Oriënterend is nagegaan wat het effect isvan het inknippen van dejonge
vruchtscheuten op produktie en oogsttijdstlp.Het proefras was Schbnemann. Er
zijn op 20 mei, 2juni en 11juni vruchtscheuten ingesnoeid. Deelswerd zo
sterk ingesnoeid dat alle reeds aanwezige bloemknoppen werden weggenomen,
deels werd zogesnoeid dat wat meer blad enveelal ook enkele bloemen werden
gespaard.
Vroeg terugsnoeien gaf een goede ontwikkeling van zijogen eneen redelijke
produktie, vrijwel vergelijkbaar met dievan onbehandelde planten. Snoeien op
2 en 11juni leidde tot een sterke oogstreductie.
Sterk insnoeiengaf een sterkere oogstreductie dan minder sterk snoeien.
Dit kwamvooral doordat er bij het minder sterk snoeien een produktie verkregenwerd van de bij het snoeien gespaarde bloemen.Dit beïnvloedde echter ook
demiddenoogstdatum diebij sterk insnoeien eenweek laterviel dan bijminder
sterk snoeien.Vroeg insnoeien gaf uiteindelijk 3weken oogstverlating, laat
insnoeien 4weken.
Het insnoeien had eennadelig effect opde vruchtgrootte.Verder onderzoek
zalmoeten aantonen of het insnoeien van de bloemstengels voor de praktijk acceptabel is.

11,4
12,2
13,0
13,4
21,4
21,7
17,3
16,3
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De teelt van herfstframbozen
De inhet voorjaar van 1985 geplante herfstframbozen gaven een eerste volledige oogst (tabel38).
Tabel 38.Resultaten teeltlproef herfstframbozen in 1986.
Ras en rij-afstand

Kwal. Ien II

%kwal. %rot
__
i

Midden
oogst
datum

km/m rij kg/m *
Zefa Herbsternte
In tunnel op 1,75 m (3 rij)
In tunnel op 1,90m (2rij)
Indevollegrond op 1,90 m
Heritage
In tunnel op 1,75 m (3 rij)
In tunnel op 1,90m (2 rij)
Indevollegrond op 1,90m

4,99
4,14
2,42

2,50
1,38
1,27

4,66
3,77
2,07

90,4
90,3
72,8

2,33
1,26
1,09

0,5
0,8
5,3

5/9
7/9
26/9

88,0
82,5
85,9

0,3
0,4
4,3

2
* Berekend perm tunneloppervlakte.
Uit de resultaten blijkt dat inde tunnel de produktles voor beide rassen
belangrijk hoger waren dan indevollegrond.Opmerkelijk isdat de produktie
bij eenwijdere rijafstand inde tunnel afnam.Eengoede verklaring daarvoor
isnog niet tegeven.
.
Wordt de produktie omgerekend naar een produktie perm danblijkt dat in
de 6meter brede tunnel een plantafstand van 1,90raof 2rijen perkap erg onvoordelig was, waardoor de produktie perm gelijkwas aandie inde vollegrond.Bij 3rijen per tunnel bleef de produktie perm ineen tunnel echter
nog belangrijk hoger dan indevollegrond,hoewel ookhier deoppervlakte minder intensief benut kanworden dan inde vollegrond.
Bij Zefa Herbsternte had de tunnel een duidelijk gunstige invloed op het
percentage eerste kwaliteit,bij de steviger Heritage was dit niet hetgeval.
Voor beide rassenwas het percentage vruchtrot indevollegrond echter belangrijkhoger dan inde tunnel.Bovendienwerdmet de tunnel een oogstvervroeging
van 3weken verkregen.

PROJECT PFW 8:GEBRUTKSWAARDEONDERZOEKBIJ BESSEN,FRAMBOZEN EN BRAMEN
A.A.van Oosten

Rode bes
Rassenproeven
Indecember 1985werd een rassenproef aangelegd met 7nieuwe rassen,5 selecties en 3 standaardrassen. De planten ontwikkelden zich inhet eerste
groeijaar slechts matig.
Inhet voorjaar van 1986werden op 2bedrijven 4 vroegrijpende Italiaanse
selecties uitgeplant voor beproeving onder glas.Erwerden nog geenwaarnemingenverricht.

12/9
14/9
6/10
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Rassenproef met vroege enmiddelvroege rassen
Inhet derde oogstjaar waren de produkties van Jonkheer van Tets,Rolan en
Stanzamet ruim4,0kg perm zeer hoog.Red Lake bleef daarmet 2,5 kgm ver
bij achter.Door ruiwerd niet alleen de produktie van dit ras negatief beïnvloed, maar ook dekwaliteit van debessen Stanza enRolan blijven het in
deze proef goed doen.Stanzagroeide goed wat dekwaliteit van de bessen ten
goede kwam. Rolan vroegweinig snoeiuren.
Rassenproef met late rassen
Ook deze proef bereikte in 1986 het derde oogstjaar..Deprodukties waren
bij alle rassen hoog.Rovada produceerde met 3,45 kg perm hetminst,wat te
wijten is aan het geringere volume vande struik.Kwalitatief behoort Rovada
met Rotet tot de beste laatrijpende rassen.Rode Rebel gaf ondanks een goede
groei toch bessen vanmindere kwaliteit.
Rondom selecties
Sinds 1976vindt er eenonderzoek plaatsmet 6 'zieke'en 6 'gezonde'klonenvan Rondom. Bijde 'zieke'klonen isde produktie ende beskwaliteit inde
loop van de jaren steedsverder achteruit gegaan en zijnde planten steeds
'zieker'geworden. Inde 'gezonde'klonen kwamen in 1985voor het eerst enkele
planten voor met afwijkende bladeren; in 1986was dat beeld weer veel minder
duidelijk.
Inhet voorjaar van 1985werd een proef met 4 Rondomklonen aangelegd. In
deze proef zijn opgenomen Rondom J, een laatbloeiende gezonde selectie,Rondom
G5, eengezonde selectie uit de hiervoor beschreven proef en Rondom geselecteerd op produktie envruchtkwaliteit. In 1986 gaf deze proef deeerste resultaten.Rondom Jbloeide 4dagen later dan de andere selecties, produceerde
minder,maar gaf de beste kwaliteit bessen.

Witte bes
Eerste beoordeling
De rassen Rosa Sport,Zitavla,Cerise Blanche en Gloire des Sablons zijn
gerooid.Rosa Sport (mooie,goedsmakende vruchten) enZitavia (vroege bloei en
rijping, lange trossen)zijnopgenomen in een nieuwe proef.Cerise Blanche en
Gloire des Sablons lijkenveel op elkaar.Zehebben net als Rosa Sport roze
bessenmaar ze zijnminder mooi en kleiner.Omdie redenworden Cerise Blanche
enGloire des Sablons nietmeer verder beproefd.
Rassen-en herkomstenvergelijking
De proef isna de oogst van 1986 afgesloten.Hollandse Witte enWitte Hollander zijn niet van elkaar te onderscheiden zodat van synoniemen kanworden
gesproken.Verschillen werden wel gevonden tussen Witte Parel, herkomst
Mossel, Witte Parel,herkomst IVT,Witte Parelmet getande bladranden,Witte
Parelmet afgeronde bladranden enWittevan Bar le Duc.
Witte Parel,herkomst Mossel,valt opdoor de lichtgroene bladkleur in het
voorjaar en de ietsvroegere bloei.Deze herkomst blijkt last tehebben van
knoploosheid waardoor degroei tegenviel.
Witte Parel herkomst IVTlijkt wel opWitte Parel van het afgeronde bladrandtype. Het getande bladrandtype had inhet voorjaar ietsbruiner blad dan
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het typemet afgeronde bladranden.De bladeren zijn soms getand, soms afgerond. Bij het afgeronde bladrandtypekwam dit niet voor.Dit type groeide wat
trager.
Inproduktie ontliepen beide typen elkaar niet veel,maar debessen vanhet
afgeronde bladrandtype waren kwalitatief wat beter.Om die redenwordt aandit
typedevoorkeur gegeven.
Rassenproef
Inhetvoorjaar van 1985werd een rassenproef aangeplant met 7 rassen. In
1986werden de eerste resultaten verkregen.Zitavia was 10dagenvroeger plukrijpdanWitte Parel.Blankawas het laatstrijpende ras (ruim 3 weken later
danWitte Parel) enhetmeest produktief.

Zwarte bessen
Eerste beoordeling
In 1986 zijn indeze proef 9 rassen beoordeeld. Noir de Bourgogne gaf opnieuwkleine zure bessen.Dit raswordt alleen gehandhaafd omdat het een van
dekruisingsouders isvan het nieuwe Franse ras Burga.Ookdat rasgaf in 1980
kleine bessen.Leandragaf mooie, stevige goedsmakende bessen. Het nieuwe
Schotse ras Ben Sarekviel opdoor zijngrote bessen aan lange trossen.
Rassenproef
Van de 14rassen indeze proef produceerden in 1986 nietminder dan 9 rassenmeer dan 1,00 kg perm .Hetmeest opvallende raswas Silgo.Het was het
produktiefste ras (1,70 kg per m ) , met de grootste bessen (1,27 g ) ,de
zwaarste trossen (5,82g) enhet was bovendien het vroegstrijpende ras. De
bessen zitten echter dicht ophet hout en zijndaardoor moeilijk te plukken.
Uitstekend voldeden ook Tsema,BenLomond, Black Reward enBlack Down.
Rassen voor machinale oogst.
Goed voldeden: Phoenix, IVT-69002,BenMore,Ben Lomond, Westra en Black
Reward. De bessenvandeze rassen lietenmakkelijk los en erwerd weinig blad
afgeschud.Minder goed voldeden IVT-69010,BenNevis,Meitgo,M59-3,Tenah en
Tsema. De bessen van deze rassen lietenmoeilijker los en erwerd meer blad
afgeschud. Bovendienwaren de bessen vanMeitgo enM59-3 zwakker,wat bij het
oogsten resulteerde inmeer kapotte bessen.

Kruisbes
Eerste beoordeling
Het roodvruchtige rasMay Dukewerd aan de collectie toegevoegd.Er werden
geen rassen afgevoerd. Het sortiment bestaat nu onder andere uit: Careless
(grootvruchtig,produktief,groen), Captivator (bijna doornloos,klein, rood),
Invicta (productief, groen), Starfructa Dunkelrot (grootvruchtig, produktief).

77
Rassenproef
Deze proef werd inde bestaande opzet afgesloten.Vanaf 1987wordt over het
grootste deel van de proef een plastic tunnel geplaatst.De resultaten van
1982 tot enmet 1986 zijn samengevat in tabel 39.Uit tabel 39blijkt dat in
1986 alle rassen behalve Golda redelijk tot goed geproduceerd hebben.Gemiddeld over dejaren 1982-1986waren de standaardrassen Whinham's Industry en
Achilles het beste. Goldbal en denieuwe rassen Golda en (inmindere mate)
Roska produceerden minder engaven kleinere vruchten. Dat kwam doordat de
groeivan de planten de eerste jaren gering was.Deverwachting isdat wanneer
uitgegaan wordt van goed ontwikkeld plantmateriaal de resultaten met deze rassenbeter zullen zijn.
Tabel 39.Resultaten kruisbesserassenproef.

Ras

Goudbal
Golda
Bar B
Whinham's Ind ustry
Rosko
Achilles

Produkt in kg/m kwal .1+11
1986

1982-1986

1,17
1,56
1,95
1,79
1,79
1,98

1,00
1,24
1,36
2,08
1,45
1,87

Gemidde Ld
vruchtgewicht (g)

9,5
9,3
9,0
11,5
11,2
13,5

Rassenproef op praktijkbedrijven
Deze proef, die in 1982op 5bedrijven werd aangeplant,is thans afgesloten. Invergelijking met voorgaande jaren leverde de proef geen nieuwe gezichtspunten meer op.Golda heeft goed voldaan,maar kwalitatief was Goudbal
beter.Rosko groeide ook indeze proef te zwak.

Framboos
Eerste beoordeeling
In 1986werden 4rassen beoordeeld. Gradina voldeed evenals in 1985 zeer
goed. Met een produktie van 2,93 kg perm eneengemiddeld vruchtgewicht van
4,5 g behoorde dit ras tot de toppers.De rijptijd is tamelijk vroeg,de smaak
is goed en devruchten zijnvoldoende stevig.De overige rassen lijken weinig
perspectief tebieden.
Rassenproef
Inhet voorjaar van 1984zijn 4 rassen uitgeplant. Standaardrassen zijn
Glen Clova,Rode Radboud en Schönemann.De resultaten van deze proef zijnsamengevat in tabel40.
In 1986vielen de produkties van demeeste rassen opnieuw enigszins tegen,
mogelijk door wintervorstschade. De rijptijd van Glen Moy was weer 4 dagen
vroeger dan van Glen Clova.Invergelijking met Glen Clovawaren de vruchten
duidelijk groter,was de produktie lager enwaren devruchtenwat zachter.RodeRadboud heeft het in 1986goed gedaan.
Het was het bestemiddentijdsrijpende ras.Marwê was in 1986 het beste

Oogstdatum

11/7
14/7
14/7
15/7
20/7
21/7
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laatrijpende ras. Invergelijking met Schönemannwas de rijptijd 3dagenlater,de produktie hoger en waren de vruchten hoger.
Tabel 40.Resultaten frambozerassenproef.
Ras

GlenMoy
GlenClova
Magnifie Delbard
Rode Radboud
Glen Isla
Sel. Toorenaar
Schönemann
Marwé
Glen Prosen
Joy
Leo

1986

1985-1986

kg/are
kwal.
I en II

kg/are
kwal.
I en II

122
149
148
187
140
129
145
179
143
115
131

166
131
157
168
139
121
162
152
153
164
161

1986
gemiddeld
midden
vruchtgewicht oogst(g)kwal. I
datum
4,6
3,9
5,4
4,5
4,3
5,1
4,6
5,0
4,6
4,3
4,2

Rassenproef onder plastic
Inhet voorjaar van 1986werden de volgende vroegrijpende rassen uitgeplant: Mailing Promise,GlenMoy, Glen Clova,Mailing Exploit,Spica enMailing Delight.Het isde bedoeling om inhet voorjaar van 1988een plastic tunnel over de planten teplaatsen. In 1986kwam vrij veel stengelsterftevoor in
GlenMoy.
Rassenproef herfstframbozen
Indewinter van 1985/1986werden inde vollegrond en ineen grote plastic
tunnel devolgende rassen uitgeplant:Autumn Bliss,ZefaHerbsternte enHeritage.Daarnaast werd,alleen indevollegrond,het ras Fall Red geplant.
Meestalworden herfstframbozen inhetjaar van planten nog niet geoogst omdat de produktie nog tegering is.Indeze proef werd echter,met name onder
plastic,.een acceptabele produktie behaald.Deze varieerde van0,80 tot 0,96
kg perm .Indevollegrond was dat veelminder,namelijk 0,26 tot 0,55 kg per
m.
Het nieuwe Engelse ras Autumn Blissvoldeed zowel onder plastic als in de
vollegrond goed. De rijptijd was vroeger danvan Zefa Herbsternte ende produktie was hoger.Devruchtgrootte hield het midden tussen die van Zefa
Herbsternte envanHeritage.

Braam
Eerste beoordeling
Voor het tweede achtereenvolgende jaar ledende bramen ernstig schade door
wintervorst.Hoewelvan HuilThornless niet alle stengels bevroren, was de
produktie toch laag (0,86 kg per m ) . De vruchten waren groot enwogen
gemiddeld 6,8 g.

11/7
15/7
20/7
20/7
24/7
24/7
25/7
28/7
29/7
30/7
30/7
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Van Tummelbes enSunbes (beide framboos x braamhybriden) werden enige
vruchten geplukt.Tummelbes ismoeilijk teplukken ensmaakt bitter.Devruchten zijnbijzonder groot (12,5g ) .Sunbes is ook moeilijk te plukken. De
vruchten zijn donkervankleur,iets zuurenhebben weinig aroma.
Rassenproef
De resultaten

Deze proef met9rassen isnadeoogstvan1986afgesloten,
zijn samengevat intabel41.
Tabel41.Resultaten bramerassenproef.

Ras

2
Produktie inkg/m kwal.
1986

19821986

Ien

II

19821986
(-1985)

Gem.
vruchtgewicht

(g)
19821986

Midden
oogstdatum
19821986
(-1985)

Bedford Giant
Himalaya
Ashton Cross
Thornless Evergreen
Black Satin
Dirksen Thornless
Thornfree

1,55
2,61
1,92
1,79
2,45
1,87
2,25

1,88
1,66
1,52
1,39
1,76
0,98
1,53

1,97
2,08
1,90
1,40
2,21
1,23
1,91

4,8
3,7
4,1
4,3
5,9
5,5
6,0

14/8
18/8
22/8
28/8
30/8

Taybes
Loganbes

-

0,42
0,27

0,70
0,45

7,7
7,2

13/7
20/7

In 1985gaven alleen Thornless Evergreen enBedford Giant eenkleine oogst.
De andere rassen produceerden weinig ofniets.In1986werd vorstschade geconstateerd invooral Thornless Evergreen, Bedford Giant,Ashton Cross,Taybesen
Loganbes. Bijdelaatste 2wasdeschade zogrootdatervoorhettweede achtereenvolgende jaar niets geoogstkonworden.
De produktiecijfers zijndussterkbeïnvloed doordevorstschade indewinters 1984/1985 en1985/1986.Indeeerste kolomvantabel41zijndeproduktiesvermeld diein1986werden behaald.Indetweedekolom zijnde produkties
vermeld gemiddeld overdejaren 1982-1986.Daarbij isdenegatieve invloedvan
devorstschade in1985opdeprodukties ten volle meegerekend, maar in de
derde kolom ishetoogstjaar 1985helemaal buiten beschouwing gebleven.
Ineerdere proeven isgeblekendatBedford Giant eenproduktief rasis, dat
vroeg rijpt engrootvruchtig is.Datwerd indeze proef opnieuw bevestigd.Gebleken isdatBedford Giant minder vorstgevoelig wasdanHimalaya.Eennadeel
blijft destekellgheid vandestengels.
OokAshton Crossisindeze proef vergelekenmetHimalaya.Destengels zijn
gestekeld, de vruchtstengels zijn korterdanvanHimalaya endegroei isgezonder.Deproduktiewaswatminder,devruchtenwarenwatgroter enzoeteren
de rijptijd wasenige dagen later.Conclusie:Ashton Cross isgeen duidelijke
verbetering tenopzichtevanHimalaya.
Black Satinblijkt opnieuweenproduktief rastezijnmet grote vruchten.
Devruchtenwaren echter teer enzuur,deoogsttijd duurde telang enermoest
tweemaal perweek geplukt worden.Ditraskanniet aanbevolenworden.
Dirksen Thornless heeft indeze proef niet slecht geproduceerd,maar gemiddeld laghetproduktieniveau toch telaag.Vanwegedegoede smaakkanditras

1/9
4/9
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aanbevolen worden voor particulieure tuinen.
Taybes enLoganbes zijnallebei framboos x braamhybriden.De rijptijd kwam
overeen met demiddentijdsrijpende frambozen.De produktie was echter veel lager.De grote,aantrekkelijke vruchten van Taybes (en inminderemate van Loganbes) zou aanleiding kunnen zijnvoor de consument ommeer tebetalenvoor
dezehybride.
Somsgebeurt dat ook,maar meestal ishet prijsverschilmet frambozen gering. Zolang dat zo blijft kunnen dehybriden niet voor commerciële teeltaanbevolen worden,welvoor de particuliere tuinen.

SECTIE ECONOMIE

PROJECT PFW 84:ANALYSE VANVERSCHILLEN INOPBRENGSTNIVEAU EN BEDRIJFSRENDEMENTVAN FRUITTEELTBEDRIJVEN INVERSCHILLENDE PRODUKTIECENTRA
J. Goedegebure enM.L.Joosse

In hetkader vandit project wordt onderzoek uitgevoerd naarde concurrentiepositie van de fruitteelt inde belangrijkste Nederlandse produktiecentra.
Inhet eerste deel vanhet onderzoek staanvooral de ontwikkeling ende opbouw
van het areaal ende produktie centraal.De resultaten van hetonderzoek zullen per regio worden gepubliceerd. Eeneerste publikatie getiteld: "De ontwikkeling van de fruitteelt inde provincie Zeeland" is reeds verschenen (zie
Jaarverslag PFW 1984, blz. 68).Inhet begin van 1985 zijnde werkzaamheden
aan het project tijdelijk gestaakt inverband met de in dat jaar opgetreden
vorstschade inde fruitteelt.Voortzetting was pas zinvolnadat inzicht inde
aard ende omvang van devorstschade was verkregen.
Omdat hierover geen externe informatie beschikbaar is ofkomt,is besloten
een enquête op fruitteeltbedrijven in te stellen.Deze enquêtekon pas worden
uitgevoerd nadat allegevolgenvan dewintervorst duidelijk waren geworden.
Omdat gedurende geheel 1985nog veranderingen inhet schadebeeld optraden,is
besloten pas nade bloeivan 1986 tot uitvoering over tegaan.In de maanden
mei enjuni zijn 278 bedrijven bezocht en isgevraagd naar de ontwikkeling van
debeplantingen sinds 1982,degevolgenvande vorstschade van 1985 en de
plannen voor dejaren 1986 en 1987.De bedrijvenwaren alsvolgt over degebieden verdeeld:
Gebied
Zuidwest-Nederland
Zuidoost-Nederland
Midden-Nederland
Noord-Holland
Flevoland
Totaal

Aantal bedrijven
47
62
82
37
50
278

In zomer ennajaar van 1986zijnde resultaten vande enquête verwerkt en
is begonnenmet eenbeschrijving van de ontwikkelingen pergebied tot 1987 en
devorstschade van 1985.Tevenswordt pergebied een prognose opgesteld vande
ontwikkelingen die inhet areaal ende produktie optreden tot indejaren 1990
respectievelijk 1995.
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Uit devoorlopige resultaten die voor appelen inmiddels zijn verkregen,
blijkt dat devorstschade zeer omvangrijk isgeweest.Geraamd wordt dat circa
15% vanhet Nederlandse appelareaal verloren isgegaan (2367 h a ) .Zwaargetroffen zijn het zandgebied van Zuidoost-Nederland en Zuidelijk Flevoland. Indeze
beide gebieden ismeer dandehelft van de oppervlakte appelen bevroren. Ook
inZuidwest-Nederland (10%van de oppervlakte) enMidden-Nederland (15%vande
oppervlakte) isde schade aanzienlijk.Relatief laag isde schade in Noord-Holland (4%)en indeNoordoostpolder enOostelijk Flevoland(4%).
De belangrijkste ontwikkelingen die inhet appelareaal zijnopgetreden zijn
een verregaande intensivering van de beplantingen en dedoorbraak van denieuwe appelrassen. Naar schatting zal in 1987 inNederland circa 38%van deappelbeplantingen meer dan 2400bomen per ha tellen.In 1982was dit nog slechts
9%. Het verst isdeze ontwikkeling voortgeschreden inNoord-Holland (68%in
1987)en hetminst ver inZuidoost-Nederland (19%in 1987). De overige gebiedenbewegen zich rond het landelijk gemiddelde.
Bij de nieuwe rassen zijn het vooral Jonagold enElstar die binnen het sortiment een belangrijke plaats (zijn)gaan innemen.Naar schatting zal in 1987
circa 27% van het Nederlandse appelareaal uit deze beide rassen bestaan. In
1982was dit nog slechts 7%.Het aandeel Jonagold en Elstar ishet hoogst in
Noord-Holland (43%in 1987). Zuidoost-Nederland enMidden-Nederland nemenmet
respectievelijk 32%en 30%eenmiddenpositie in.In Flevoland (22%) en Zuidwest-Nederland (19%) ishet aandeel in 1987 lager. Indejaren na 1987wordt
inalle gebieden eenverdere stijging van het aandeel Jonagold enElstar verwacht.
In 1987 zalhet onderzoek zowel voor appelen als peren verder worden uitgewerkt en de resultatenworden gepubliceerd.
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SECTIE BODEMKUNDE

PROJECT PFW 53 (IB 327):DRUPPELBEVLOEIING INDE FRUITTEELT
P.Delver enP.J. Bolding

Efficiëntie van druppelen
Dedruppelbevloeiingsproef,die uitgevoerd werd onder auspiciën van de internationale werkgroep Agrimed (onderzoek druppelbevloeiing inenkele EG-landen),werd eind 1985 afgesloten en gerooid.De proef werd uitgevoerd met de
rassen Cox's Orange Pippin,Karmijn de Sonnaville,Jonathan enJamesGrieve.
Erwaren 7behandelingen waarin onder andere de positie enhet aantal druppelpunten per boom werd gevarieerd. De proef heeft geenduidelijke effecten te
ziengegeven.Enkele factoren die hierbij een rolkunnen hebben gespeeld zijn:
- Inde proefjaren 1981/1985 kwamen geen extreem droge jarenvoor.
- Het grondwater heeft viade capillaire werking een nivellerende invloed
gehad op de vochtvoorziening.
- Het plantmateriaal was sterk variabel en de bomen waren niet op
uniformiteit geselecteerd (randrijen).
- De aanplant was niet gesloten en het produktieniveau was niet hoog.
De behandelingenwaarbij het druppelpunt dicht bij de stam lag en ook wanneer er 2druppelpunten (halve afgifte per punt)werden toegepast gaven gemiddeld een iets beter resultaat.
Inde randrijen vande in februari 1981 geplante internationale plantsystemenproef met Gloster opM.9,wordt sinds 1983een druppelbevloeiingsproef uitgevoerd.De behandelingen zijnnaast onbehandeld, 1dop (41per uur) bij de
stam, 1dop (41 per uur)midden tussen 2bomen en 2doppen (21 per uur)aan
weerszijden van de boom. In 1986 is indeze proef vanaf 12mei,met een enkele
onderbreking injuni, tot 28augustus gedruppeld,met bronwater zonder toevoeging vanmeststoffen.Aanvankelijk werd 1uur per daggedruppeld, in juni en
juli 1 1/2 uur en inaugustus tot 2uur.Totaalwerd ruim 5801water per boom
gegeven.Gemiddeld over de 4proefjaren (1983-1986)zijngeen grote verschillen in produktie opgetreden.De behandeling met 1dopvan 41 per uur dicht
bijde stamgaf de hoogste opbrengst.Twee druppelpunten met een afgifte van 2
1 per uur dicht bij de stam, lieten geenverbetering van de opbrengst zien.
Dit ismogelijk veroorzaakt doormeer groei,die tot een zekere mate van onvruchtbaarheid kan hebben geleid.
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PROJECT PFW 79: DE INVLOED VAN FERTIGATIE OP DEGROEI ENVRUCHTBAARHEID BIJ
PIT- EN STEENVRUCHTEN
P.J. Bolding en P. Delver

Fertlgatleproeven bij appel teWllhelmlnadorp
De proef indebufferrijen van de internationale plantsystemenproef opperceel 25 (Jaarverslag 1985,biz. 8 2 ) ,werd voortgezet. In 1986 is erdankzij de
overwegend droge zomer vrijveel water gegeven bij deze oudere bomen (zesde
groeijaar). Naast onbehandeld werd hier een-of tweezijdig gedruppeld met al
dan niet verrijkt water (respectievelijk 41per uur en 2x2 1 per uur). Als
meststof werd de NPK-meststof 18-18-18 gebruikt.Erwerd gefertigeerd vanaf 12
mei tot begin augustus met een onderbreking injuni.Tot eind augustus is nog
gedruppeld met "schoon" water. Totaal is ruim 125kgN per ha gefertigeerd
(plantdichtheid 3500bomen per h a ) . Toevoeging van meststof verhoogde het
stikstofgehalte inhet blad met 0,17%.De produktie was sterkvariabel;erwas
geen duidelijk patroon aantoonbaar.Hierbij dient opgemerkt teworden dat het
beschikbare plantmateriaal en de profielopbouwvan het perceel nogal heterogeen zijn.
De 3fertigatieproevén op perceel 24met de rassen Cox's Orange Pippin en
Jonagold, beide opM.9,geplant In februari 1985werden inongewijzigde vorm
voortgezet (jaarverslag 1985, blz. 80-82). Debemesting (opde boomstrook NPK-meststof 19-6-6)werd op 3maart uitgevoerd. Op 12meiwerd met de fertigatie
begonnen.Erwerd met eenkorte onderbreking (natte periode begin juni) dagelijks 1uur (41)gefertigeerd totdat de totaal benodigde hoeveelheid meststof
was verbruikt (omstreeks 12juli). Daarna is ernog gedruppeld met "schoon"
water tot 24augustus.
In proef 1worden de effecten vervolgd van bemesting opde zwartstrook al
danniet gecombineerd met druppelbevloeiing en van fertigatie via een- of
tweezijdig druppelen. Daarnaast is er nog de combinatie bemesting
(zwartstrook) en fertigatie.Degenoemde behandelingen worden uitgevoerd op 4
bemestingsniveaus.De proef ligt in 4 herhalingen. Bladanalysegegevens van
augustus 1985 lieten zien dat fertigatie het stikstofgehalte duidelijk verr
hoogde ten opzichte van bemesting in combinatie met druppelbevloeiing. De kalium- en fosforgehaltenwaren het hoogst bij de combinatie druppelen enbemesten. Onbedruppeld en bemest gaf de hoogstemagnesiumgehalten.De Coxbomen die
bedruppeld of op een laag niveau gefertigeerd werdenvertoondenmagnesiumgebrek.Ook bij zwaar bemest enbedruppeld kwam dat gebrek voor.Inhet voorjaar
van 1986 zijn uitgebreide tellingen verricht over demate vanbloei.Hieruit
bleek dat druppelbevloeiing zonder verrijking debloemknopvorming negatief had
beïnvloed (tabel 42).Fertigatie bevorderde de bloemknopaanleg, terwijl er een
tendens was dat dehogere fertigatiegiften leidden tot een hoger> niveau van
bloemknopvorming. De behandelingen "bemesten zonder druppelbevloeiing" die in
1985minder scheutgroel produceerden,gaven eveneens een sterke bloei te zien.
Het percentage gezette vruchten was bij de combinatie druppelbevloeiing enbemesten het hoogst,wat ingrote mate veroorzaakt isdoor de altijd negatieve
correlatie tussen bloeiintensiteit en vruchtzetting. Hierdoor zijn deverschillen tussen de behandelingen sterkgenivelleerd. Tweezijdig fertigeren gaf
de slechtste vruchtzetting. Devruchtrui in 1986werd niet of nauwelijks door
fertigatie beïnvloed. Gemiddeld produceerden Jonagold en Cox,wanneer er naast
bemesting ook druppelbevloeiing werd toegepast,respectievelijk 1,6 en 0,8 kg
perboomminder danwanneer eenzijdig werd gefertigeerd (tabel 4 2 ) .Tweezijdig
fertigeren leidde niet tot hogere produkties ondanks de grotere scheutproduk-
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tie in 1985.Opvallend was dat Coxveel vruchten op het eenjarig hout produceerde (tabel42).
Tabel 42. Percentage bloemknoppen, berekend op het totaal aantal knoppen,
produktie enhet percentage vruchten (berekend op het totaal aantal
vruchten ophet eenjarig hout (alleen Cox's Orange Pippin)inde
fertigatieproef 1985.
Behandeling

Kg N/ha
bemest
(zwartstrook)

g N/boom
gefeftlgeerd

% bloemknoppen
opeenj arig
hout

Cox

% vruchten
op eenjarig
hout

Produktie
kg/boom

Cox

Jonagold

O.P.

Jonagold

O.P.

Cox O.P.

Bemesting

25
50
100
200

63
72
70
77

22
21
31
34

4,4
3,3
3,9
4,5

2,8
1,5
2,6
2,7

45
39
54
63

Bemesting
+ druppelbevloeiing
4 l/uur

25
50
100
200

37
38
46
46

17
10
12
16

3,5
4,0
5,7
4,7

3,0
3,8
3,2
4,2

45
40
54
52

63
76
80
81

25
45
39
47

6,1
5,9
7,3
5,1

3,8
4,7
4,7
4,5

47
54
67
79

64
77
80
78

27
44
36
51

6,3
4,5
6,5
5,0

2,8
4,3
3,1
5,2

40
57
60
79

46
62
75
75

25
25
32
48

4,4
4,6
6,0
5,3

2,4
2,7
4,1
5,6

53
52
69
68

5,2

Fertigatie
eenzijdig
4 l/uur

10,4
20,8
41,7

5,2

Fertigatie
tweezijdig
2x2l/uur

Combinatie
Bemesting
+ Fertigatie
4 l/uur

10,4
20,8
41,7
12,5

25
50
100

2,6
5,2
10,4
20,8

De groei inproef 2,waarin 4 fertigatieniveaus, teweten 0, 5,2, 10,4en
20,8gN per boom per seizoen bij 2verschillende watergiften worden gerealiseerd, heeft positief gereageerd opverhoging van het stikstofaanbod.Bij het
proefras Cox's Orange Pippinwaar de fertigatie wordt uitgevoerd met watergiften van 2 en 4 liter perdag per boomwerd de hoogste opbrengst bereikt bij
een stikstofgift van 5,2 gN per boom per seizoenmet 21per druppeldag. Bij
Jonagold werd dehoogste opbrengst verkregen bij 10,4g N en21 perdag.Veel
water,tot 8 1 per dag bij Jonagold, gafwaarschijnlijk uitspoeling van meststoffen.Weinig water geeft kleinere vochtplekken waardoor bij hoge mestgiften
zoutaccumulatie kan ontstaan.
Proef 3,waarin het effect van continu fertigeren wordt vergeleken met onderbroken fertigeren liet bij dekg-opbrengst perboom hetzelfde patroon zien
alsbij de scheutproduktie in 1985.Toen bleek dat continu fertigeren bij Jonagold en Cox'sOrangePippin respectievelijk 1,5 en 1,0m per boommeer schot
produceerde dan 1keer per 14dagen fertigeren. In 1986was de produktie re-
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spectievelijk 1,3 en 1,0 kg per boom hoger bij continu fertigeren.Druppelbevloeling zonder toevoeging vanmeststoffen op een onbemeste zwartstrook leidde
indeze proef totkg-opbrengsten die voor Jonagold en Cox's Orange Pippin respectievelijk 2,7 en 2,0kg per boom lager waren dan bij continu fertigeren.

Fertigatieproef bij peer te Wilhelminadorp
In 1986 iseen eerste fertigatieproef met peer gestart,waarin bij een-en
tweejarige bomen,geplantmet al dan niet potgrond in het plantgat,wordt gefertigeerd met zwavelzure ammoniak enwel indiverse perioden inhet seizoen
gedurende steeds ongeveer 8weken (hoeveelheden 17g N per boom). De proef
wordt uitgevoerd bijde rassen Doyenné du Comice en Conference.Indit eerste
groeijaar had potgrond een positieve invloed op bladstand en scheutgroei.Wanneer tevens water werd gegeven,werden de effecten versterkt.De fertigatie
had een nauwelijks zichtbaar effect op de scheutontwikkeling.

Fertigatieproeven opde regionale proeftuinen
Inhet plantseizoen 1985/1986 zijnop 4regionale proeftuinen fertigatieproeven ingeplant. In deze proevenwordt nagegaan wat de reactie van enkele
appelrassen is op 2 fertigatieniveausmet verschillende meststoffen.Als vergelijking dienen de behandelingen aldan niet bemesten (60kg N per ha) in
combinatie met wel ofgeen druppelbevloeiing. Opde proeftuin te Numansdorp
worden bij de rassen Karmijn, Jonagold en Elstar op M.9, de meststoffen
19-6-6, 25-25-0,ureum enkalksalpeter op 2niveaus,teweten 15en 30gNper
boom per seizoen,met elkaar vergeleken. Opde proeftuin teZeewolde wordt bij
de rassen Jonagold en Elstar op M.9 gefertigeerd met alleen 19-6-6. De
behandelingen wel of niet druppelen enwel of niet bemesten (30kgN per ha)
worden vergeleken met 7,5 en 15g N per boom per seizoen fertigeren.Daarnaast
wordt een proef met Jonagold opM.27 uitgevoerd,waarbij wordt vergeleken
druppelbevloeiing, overigens zonder stikstofbemesting, met fertigatie op 3
niveaus, te weten 3,75, 7,5 en 15gN per boom per seizoen.Opde proeftuin
Geldermalsen wordt bij de rassen Karmijn,Jonagold en Elstar opM.9met 19-6-6
en kalksalpeter op 2 niveaus, te weten 15en 30gN per boom per seizoen
gefertigeerd met alsvergelijking de 2controlebehandelingen. Opde proeftuin
Horst wordt dezelfde proef uitgevoerd, zij het dat het proefras Karmijn de
Sonnaville isvervangen door Golden Delicious. Scheutmetingen toonden aan dat
druppelbevloeiing alleen al een sterkere groeistimulering gaf; fertigatie
versterkte meestal dit effect.Devolveldsbemesting liet geen verbetering van
de scheutgroei zien, althans bij dehogere bemestingsgift.De verschillen
tussen demeststoffen waren gering,dehoogste fertigatiegift leidde niet tot
de sterkste scheutgroei.Het aantal scheuten werd bevorderd door watergeven;
fertigatie had nog een extra effect.Lichte bladkleur werd vooral bij alleen
druppelen
waargenomen.
Later,
onder
invloed
van neerslag en
wortelontwikkeling,werden deverschillen kleiner ofwaren inhet geheel niet
meerwaarneembaar.Erwerden op 3data bladmonsters verzameld vande kortloten
ophet oudere hout;de eerste bemonstering eind juni,de tweede begin augustus
en de laatste half september.De analyses werden uitgevoerd door de Vakgroep
Bodemkunde en Bemesting vande Landbouwuniversiteit.Over het algemeen lagen
de stikstofgehalten hoog tot zeer hoog. Watergeven zonder toevoeging van
meststoffen liet de laagste gehalten zien.Fertigatie verhoogde de opname van
stikstof, waarbij de NPK-meststof 19-6-6de hoogstewaarden gaf.Er was geen
verschil tussen de 2niveaus.
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PROJECT PFW 71:VOORSPELLING VAN DE BEWAARBAARHEID VANAPPELS DOORMIDDEL VAN
VRUCHTANALYSE
J. Oele

Verbetering vande voorspelling
Omna tegaan ofhet verband tussenminerale samenstelling en bewaarbaarheid bij andere rassen hetzelfde beeld vertoont als bij Cox's Orange Pippin en
Schone van Boskoop zijngedurende dejaren 1981 tot enmet 1985 zoveel mogelijk gegevens verzameld omtrent minerale samenstelling enbewaarbaarheid van
bewaarproeven welkevoor diverse doeleinden uitgevoerd werden.
De resultaten wat betreft de appelrassen Jonagold enKarmijn de Sonnaville
enhet pereras Conference zijn in 1986verwerkt tot samenvattende verslagen en
beschreven in interne PFW-rapporten.
De gemiddelde minerale samenstelling vandeze-3 rassen is weergegeven in
tabel43.
Tabel 43.Gemiddelde minerale samenstelling voor de appels Jonagold en Karmijn
de Sonnaville ende peer Conference over 1981 tot enmet 1985.
Gem.
vr.gew.
(g)
Jonagold n=54
Karmijn
n=46
Conference n=36

200
195
180

%
droge
stof

15,5
16,0
14,0

Mg/100gvruchtvlees
N

45
65
60

P

9,5
12,0
12,5

K

110
130
125

K/Ca
Mg

4,8
5,5
6,5

Ca

5,0
5,0
8,7

+20
+25
+15

Inhet algemeen blijken grotere vruchten hogere gehalten aan droge stof,N,
P,KenMg te hebben en lagere Ca-gehalten.OokdeK/Ca-verhouding isbij grotevruchten hoger danbijkleine vruchten.
Wat betreft het verband tussen minerale samenstelling enhet vóórkomenvan
stip en zacht vertonen Jonagold enKarmijn hetzelfde beeld als Cox's Orange
Pippin: de gevoeligheid voor stip en zacht neemt toe bij toenemende K/Ca-verhouding in devrucht,ook nog wanneer gecorrigeerd is op het effect van
vruchtgrootte. Als grenswaarde voor een goede bewaarbaarheid vanJonagold en
Karmijn lijkt eenK/Ca-verhouding van 30wel aangehouden tekunnenworden. De
hoeveelheden stip en zacht welkebij dezeK/Ca-verhouding inhet onderzochte
materiaal voorkwamen zijnnog aanvaardbaar (<5% aantasting). Bij Jonagold zal
de grenswaarde minder snel bereikt worden dan bijKarmijn omdat Jonagold gemiddeld lagereK-gehalten heeft.
Een opvallende waarneming ishet betrouwbare verband tussen P-gehalte ende
gevoeligheid voor stip enzacht bijKarmijn: hogere P-gehalten gaan samenmet
meer stip en zacht.Voor een deel kan dit verband verklaard worden uit het
feit dat grotere vruchten eenhoger P-gehalte hebben engrotere vruchten zijn
zoalsbekend gevoeliger voor stip en zacht.Ookna correctie op de invloed van
het vruchtgewicht blijft er echter een positieve correlatie over tussen P-gehalte en stip.
Noch bij Jonagold,noch bijKarmijn iser eenbetrouwbaar verband gevonden
tussen de minerale samenstelling ende bewaarziekten scald, vruchtvleesbruin
ofklokhuisbruin.Bij Conference werd geen verband gevonden tussen minerale
samenstelling en inwendig bruin,hol of rot.
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Voor debewaarvoorspelling viavruchtanalyse ishet nodig de K/Ca-verhouding bij de pluk te bepalen met behulp van deK- en Ca-gehaltenvan een
vruchtmonster dat enige tijd vôôr de plukdatum verzameld wordt. Daartoe moet
men deveranderingen vandeK- en Ca-gehaltenwelke tussen vruchtbemonstering
en pluk nog plaats vinden zogoed mogelijk inkunnen schatten.Menmaakt daarbij tot nu toegebruikvanempirisch bepaalde lijnenwelke hetgemiddeldeverloopvanhet Ca-gehalte bij Cox vanaf begin augustus tot de plukweergeven.Om
de schatting ook bij andere rassen tekunnen uitvoeren zijn indejaren 1980
en 1982tot enmet 1985behalvevan Cox's Orange Pippin ooknog van een aantal
andere rassenvanverschillende herkomsten het verloop van deminerale samenstelling gedurende het groeiseizoen nagegaan.Met de K- en Ca-gehalten van dit
onderzoek heeft Ir.A.Keenvan ITI-TNO eenwiskundige vergelijking opgesteld
voor deverandering van deK/Ca-verhouding inde vruchten gedurende eenwillekeurig tijdsdeel inhet groeiseizoen vanaf 31 juli tot de pluk. In eengezamenlijk rapport van ITI-TNO enhet PFW isdeze vergelijking beschreven. Het
ligt inde bedoeling devergelijking met ingang van het bewaarseizoen 1987 te
gaangebruiken bij de bewaarvoorspelling.

Vroege vruchtanalyse
Begin 1986 iseen samenvattend verslag gemaakt van 3 jaar (1983, 1984,
1985) onderzoek bij Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop betreffende
"vroegevruchtanalyse".Erbleek een goede correlatie te bestaan tussen de
vruchtgroeisnelheld inde eerste 6wekenvan de vruchtontwikkeling en het calciumgehalte inde tweede week van juli.Verder bleken bij de elementen calcium
en magnesium jaarverschillen in beginjuli samen tegaanmetjaarverschillen
bij de pluk.Deuitkomsten van dit onderzoek gaven aanleiding omook in 1986
het onderzoek voort te zetten,zij het in ietsgewijzigde vorm.De gemiddeld
hogeK/Ca-verhouding indejonge vruchtjes inbegin juli 1986 wekte de verwachting dat bijdeplukdegemiddelde K/Ca-verhouding ookhoog zou zijn.Deze
verwachting is inde praktijkwel juist gebleken.
Aansluitend bij de proefopzet voor het onderzoek "vroegevruchtanalyse" is
in 1986 een oriënterend onderzoek gestart met het doel demethode vanbewaaradvisering via bladanalyse envruchtdrachtschatting tevergelijken met de bewaaradvisering viavruchtanalyse. Dit onderzoek is tot stand kunnen komen dank
zij dedaarwerkelijke hulp,verleend door de specialisten "Kwaliteit en Bewaring"enenkele bedrijfsvoorlichters,engeldelijke steunvanhet Centraal Bureauvan Tuinbouwveilingen. De resultaten zullen pas inde loopvan 1987 beschikbaar komen.
Evenals in 1985 is in 1986 dejuistheid van devoorspelling van de K/Ca-verhouding bij de pluk getoetst doormiddel van herhaalde vruchtanalyses op
het moment vande pluk.Ookhiervoor is aangesloten bij het onderzoek "vroege
vruchtanalyse" indie zin dat dezelfde proefplekken gebruikt zijn.
Bij Cox's Orange Pippin bleek degemiddelde K/Ca-verhouding bij de pluk in
werkelijkheid 6 eenheden lager te zijndanwas voorspeld aande hand van de
vruchtbemonstering inde tweede helft vanaugustus;bij Schone van Boskoop was
dewerkelijke K/Ca-verhouding 2eenheden lager dan voorspeld.
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SECTIE FYSIOLOGIE

PROJECT PFW 39:DE FYSIOLOGIE VAN DEVRUCHT VOOR DE OOGST IN VERBAND MET DE
VRUCHTKWALITEIT
J. Tromp

Invloed van de relatieve luchtvochtigheid op demlneralenvoorzlenlng van
vruchten van appel
Inde periode februari-juliwerd in 2klimaatkamers een proef utigevoerd
met 3jaar oude boompjes van Cox's Orange Pippin,dus vanaf de bloei aan 2niveaus van relatieve luchtvochtigheid (R.V.) werden blootgesteld, 'laag'
(65-75%) en 'hoog' (85-95%). De temperatuur was inbeide kamers 20C overdag
en 15C 'snachts.Debloemen werden intensief met de hand bestoven. Ongeveer
1 week na volle bloeiwerden in beide kamers bij een groot aantal trossenmet
jongevruchtjes alle primaire bladeren verwijderd.De overige trossen (eveneens een groot aantal)bleven onbehandeld. Vanaf 4weken na de bloeiwerden de
vruchten van de 4groepen elke 2weken bemonsterd. Als gevolg van een sterke
vruchtrui van speciaal de ontbladerde trossenwas de bemonsteringsperiode voor
dezegroepen beperkt tot 10weken na volle bloei.Devruchtenwerden geanalyseerd op kalium, calcium enmagnesium. Dezelfde analyses werden eveneens in
frequent bemonsterd primair blad uitgevoerd.
Zowel de R.V. als het ontbladeren beïnvloedden het gemiddeld vruchtgewicht
niet of nauwelijks. Het niveau van kalium enmagnesium indevrucht (mg per
vrucht) reageerde niet ophet ontbladeren.Daarentegen resulteerde het ontbladeren ineenverlaging van het calciumniveau van 30-40%. Soortgelijke uitkomsten leidden ophet proefstation teEastMailing (Engeland) tot de veronderstelling dat de primaire bladeren dank zijhunverdampend oppervlak zorgen
voor eenverhoogd calciumniveau ter plaatse waarvan devruchten profiteren.De
juistheid van deze hypothese ismoeilijk tebewijzen.Weliswaar was het calciumniveau inzowel vruchten als bladerenwat hoger bij de lage R.V.-waarden
maar de verschillen lijken teklein om het effect van ontbladeren opde calciumvoorzlening van devruchten teverklaren.Ter volledigheid: ook het magnesiumniveau inblad envrucht waswat verhoogd bij lageR.V.,maar voor kalium
was geenverschil aantoonbaar. Overigens was de verdamping per boom bij de
lage R.V. ongeveer het dubbele vandie bijde hoge R.V., dit ondanks het feit
dat de scheutgroei bij de lage luchtvochtigheid ongeveer 15%minder sterkwas.

Het dagelijks groeiritmebijvruchten van appel
In aansluiting op enkele jaren geleden ophet proefstation uitgevoerd onderzoek (Jaarverslag 1982,blz. 62)werd ineenvan deklimaatkamers eenaantalkleine proefjes met Cox's Orange Pippin gedaan, waarbij in detail het
groeiverloop van intacte vruchten werd vergeleken met dat van 'geringde'
vruchten.Bij 'geringde'vruchten werd kort onder het aanhechtingspunt van de
vrucht een ring van enkelemm breedte aangebracht,waardoor devrucht verstokenwas van enige aanvoer vanwater + assimilaten via de bast, maar wel van
water via de houtvatenkonworden voorzien.Uit de aard der zaakwas bij de
geringde vruchtenvangroei geen sprakemeer. Inelke proef werd devruchtdiameter van een intacte eneen geringde vrucht een aantal dagen continugeregi-
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streerdwaarbij de bomen aan geleidelijke uitdroging werden blootgesteld. De
mate van uitdroging werd gevolgd aan de hand van de waterpotentiaal van het
blad,die elke dag enkelemalenwerd gemeten.Devruchtenwaren om verdamping
tegen tegaan gewikkeld in aluminiumfolie.
De groei van alle vruchten vertoonde steeds hetzelfde patroon:gedurende de
dag trad eenkrimpen van devrucht op,dat wil zeggenwaterexport via dehoutvaten, terwijl gedurende de nacht weer een toename van het vruchtvolume volgde,dat wil zeggenwaterimport via dehoutvaten en (in intacte vruchten) import van water + assimilaten via debast.Het krimpenvandevruchten werd
sterker naarmate de uitdroging toenam.Opvallend isdat de dag/nachtamplitude
invruchtdiameter bij degeringde vruchten (watertransport uitsluitend viahet
hout)veel groter was dan bij intacte vruchten (watertransport via hout en
bast). Deze waarneming doet de vraag rijzen of dewaterbeweging zoals zichtbaar inde geringde vrucht,in feite ook niet optreedt inde intacte vrucht.
Inhet laatstegeval gaat evenwel de zichtbaarheid verloren alsgevolg vanhet
nivellerend effect van het watertransport indebast.
Gezien de belangrijke rol die het transport van water in de houtvaten
speelt in de calciumvoorziening van devrucht kan dit onderzoek wellicht het
inzicht vergroten indewijzewaarop kllmaatfactoren die voorziening beïnvloeden.

PROJECT PFW 60:DE GROEISTOFHUISHOUDING INRELATIEMET HET GEDRAG VAN DE BOOM
J. Tromp

Gehalte van cytokininen inxyleemsap van appel
Zoals alvermeld inhet Jaarverslag over 1985 (blz. 87)vertoont hetgehaltevan cytokininen inxyleemsap van volwassen bomenvan Cox's Orange Pippin en
Summerred (onderstam beide M.9)een duidelijk seizoensverloop,gekenmerkt door
eenhoge concentratie eind april,een sterke daling daarna en een vrij lage
concentratie in zomer,herfst enwinter.Dit patroon werd in 1986wederomgevonden enwel bij Cox's Orange Pippin enDiscovery (beide op M.9). Wat betreft
de belangrijkstle afzonderlijke cytokininen kwamen de analyses gereed. Deze
cytokininen zijn zeatine (Z),zeatineriboside ((9R)Z), isopentenyladenine (iP)
enhet riboside daarvan,isopentenyladenosine ((9R)iP). Bij Coxwas Zverreweg
debelangrijkste cytokinine (60-80%vanhet totaal), op enige afstand gevolgd
door (9R)Z(10-40%). De beide andere iPen (9R)iP traden kwantitatief veel
minder op de voorgrond (samen 5-20%); de verhouding tussen iP en (9R)iP
varieerde sterk zonder dat sprakewas van overheersing van een van beide.In
grote trekken geldt voor Discovery hetzelfde,zij het dan dat Z en (9R)Z in
meer gelijke concentraties voorkwamen. Opmerkelijk isdat bij beide rassen
gedurende april,datwil zeggen de periode voorafgaand aanhet uitlopen (9R)Z
in plaats van Z de overhand had. Indeze periode was het aandeel van iR+
(9R)iP zeerklein (circa5 % ) .
Omna tegaan inhoeverre de grondtemperatuur de aanvoer van cytokininen
vanuit dewortels van de bovengrondse delen beïnvloedt,werden in een kas bij
eengemiddelde luchttemperatuur van 20 Ceengroot aantal in potten geplante
onderstammen M.7 bij 2grondtemperaturengeplaatst,6C en 20C (de luchttemperatuur).Vanaf het begin van het uitlopen werd gedurende 5 weken elke 3-5
dagen een aantal boompjes bemonsterd endaarvan xyleemsap verzameld. Tevens
werd het gewicht van dejonge scheutjes bepaald. Erwas op elk tijdstip niet
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of nauwelijks enige invloed vande grondtemperatuur opde totale concentratie
van cytokininen inhet sap.Dit betekent dat,aangezien bij 6Cde scheutgroei
(dat wil zeggenverdampend oppervlak)veel zwakker was dan bij 20C, de hoeveelheid vanuit dewortel aangevoerde cytokininen bij 6Cgeringer was.Opvallend is dat (9R)Z sterk domineerde.De bijdrage van iP en (9R)iPwas wederom
vrijklein.Bij eengrondtemperatuur van 6Cwas deverhouding iP/(9R)iP verschoven tengunstevan (9R)iP.

Gehalte van abscissinezuur inknoppen van appel
Vanaf eind januari tot begin meiwerd elke 14dagen bij de appel Cox's
Orange Pippin een aantal beursknoppen en eindknoppen van langloten verzameld.
Door de stagiair E.Tramper van deMiddelbare Laboratoriumschool teGoeswerd
daarinvolgens 2verschillende methoden abscissinezuur bepaald, teweten gaschromatografischenvolgens deEIA-methode (Enzyme-Immuno-Assay). Aanvankelijk
kwamen de uitkomsten volgens beidemethoden goed met elkaar overeen. Eind
maart evenwel begonnen degehalten (per gdroge stof)bepaald met EIA sterkaf
tenemen, terwijl het niveauvolgens de gaschromatografischemethode tot aan
het eind van demeetperiode constant bleef.Eenverklaring hiervoor zoukunnen
zijn dat indewinter het abscissinezuur invrije vorm aanwezig is, een vorm
dievolgens beidemethoden wordt gemeten.Als aangenomen wordt dat naarmate de
ontwikkeling van deknoppen verder gaat eendeelvan het abscissinezuur omgezet wordt in een gebonden vorm (mogelijk een glucoside)dan resulteert dit
bij de zeer specifieke EIA-methode ineen daling van degemeten waarden, terwijl de minder specifieke chromatografischemethode,diemogelijk ook degebonden vormmeet,geen daling te ziengeeft.

Toediening van regulatoren
Inde tweede helft van 1985werd indeklimaatkamers een proef met 3 jaar
oude boompjes van Cox's Orange Pippin uitgevoerd, die vanaf de bloei tot aan
het einde van het groeiseizoen bij 2groeitemperaturen (6 en 18C)waren geplaatst. De luchttemperatuur was 20 /16 Cdag/nacht.De boompjes werdenontbloemd.Drieweken navolle bloei werd aan de helft van de bij elke grondtemperatuur geplaatste boompjes een Alar-bespuiting toegediend van 1800dpm.Gedurende het seizoenwerden op 4tijdstippen van alle behandelingen van steeds
2 boompjes xyleemsap gewonnen en jongewortels,scheuttoppen en bladerenverzameld.Debedoeling was de invloed vande 4behandelingen opdediverse cytokininenniveaus te bepalen. Deze opzet ismislukt aangezien eenmonster van
slechts 2bomen teklein bleek te zijnom betrouwbare uitkomsten te verkrijgen. Wel kon inhetvoorjaar bij de overblijvende bomen de invloed van debehandelingen opde bloemknopvorming worden vastgesteld. Bijde lage worteltemperatuur was het percentage bloemtrossen (berekend ten opzichtevan bloem- en
bladknoppen samen)ophet oudere hout slechts 43%tegenover 63%bij 18C.Alar
stimuleerde de bloemknopvorming bij 6C (69%)maar werkte nadelig bij 18C
(46%). Bij de lageworteltemperatuur was de scheutgroei veel zwakker dan bij
de hoge temperatuur. Dit verklaart wellicht waarom bij 6Chet percentage
bloemtrossen ophet eenjarige hout veel hoger (89%)was dan bij 20C (43%).
Alar versterkte de bloemknopvorming bij de hoge grondtemperatuur (61%), maar
had bij 6Cgeen invloed.
In 1985werd, buiten opgesteld,een potproef met eenjarige boompjes van
Cox's Orange Pippin uitgevoerd,waarin de invloed vanGA enGA 7 , inverschillendeverhoudingen toegediend,op de bloemknopvorming werd onderzocht. De
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GA,/GA7~verhoudingen waren 10/0;9/1; 8/2 en 7/3 bij een totale concentratie
van 50,100of 500dpm.Ten tijde van de bloei 1986 bleek dat er bij geen van
de behandelingen, inclusief de onbehandelde controle,bloemknopvorming wasopgetreden.Een eventueel door de gibberellinen teweeggebrachte reductie kon dus
nietworden aangetoond. In 1986werden alle behandelingen nogmaals uitgevoerd.
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SECTIE FYTOPATHOLOGIE ENONKRUIDBESTRIJDING

PROJECT PFW 34:TOETSING VAN DEGEBRUIKSWAARDE VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
INDE FRUITTEELT
H.A.Th,van der Scheer

Aardbei
Op 3 bedrijven werden op 3verschillende tijdstippen inhet seizoen 1985
isolaten van Botrytis cinerea verzameld met het doel om ze te toetsen op mate
van resistentie tegen Rovral.Eerst eind 1986werd getoetst of het mycelium
vande isolaten geremd werd op eenvoedingsbodem van moutagar waaraan verschillende hoeveelheden Rovral waren toegevoegd. Vijf dagen na aanvang van de
toetsing hadden de isolaten op devoedingsbodem zonder Rovral het gehele oppervlak begroeid. Tegen de verwachting inwerden opdatmoment alle isolaten
bijna geheel inhun groei geremd als er 10mg van de actieve stof of meer per
litervoedingsoplossing aanwezig was.Tussen de isolaten traden geenverschillen op inmate vangroeiremming door Rovral.Een toenamevan het resistentieniveau in de loopvanhet seizoen - zoalswerd verwacht gezien de ervaringen
in onder andere België -konmet degevolgde werkwijze dus nietworden aangetoond. Vermoed wordt dat inde lange periode tussen het tijdstip van isoleren
en dat van toetsen demate van resistentie van de isolaten is teruggelopen.
Het onderzoek zalworden herhaald met vermijding van lange wachtperioden.
Een proef waarin het effect van 7meeldauwfungiciden werd vergeleken,mislukte helaas door gebrek aan aantasting door Spaerotheca alchemillae. Overigens gebeurde datzelfde inovereenkomstige proeven op de proeftuin teBreda en
die teHorst.Onvoldoende aantasting was eveneens de reden dat een proef misluktewaarin fungicidenwerden getoetst op hun effect tegenRhizoctonia solani
bijaardbei.
Ter bestrijding van probleeraonkruiden-met nameEreprijssoorten- die door
Venzar plus Betanal niet of onvoldoendewordenbestreden,werdennieuweherbicidengetoetst teWilhelminadorp en te Bergen op Zoom. InBergen op Zoom werd
de proef uitgevoerd doormedewerkers van de proeftuin teBreda.
In Wilhelminadorp werd Ereprijs niet bestreden door Butisan S (31in 1000
1 water per h a ) ,inBergen op Zoomwel.Daarentegen voldeed Stomp 330 EC (4 1
in 10001water per ha)wel inWilhelminadorp,maar niet in Bergen op Zoom.De
grondsoort en de hoeveelheid neerslag direct na de bespuiting spelenvermoedelijk een rol inhet ontstaan van deverschillende resultaten.De toetsing zal
worden herhaald.
Ineen andere proef teWilhelminadorp bleek dat 0,5 1Gesatop 500 FW (in
10001water per ha)zonder gevaar voor produktiedaling inhet begin vanoktober 1985,zo'n 2maanden na het planten,konworden toegepast op planten van
10 verschillende aardbeirassen. Inde eerste 2maandenwerd het onkruid door
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schoffelen verwijderd. Daarentegen veroorzaakte een toepassing van hetzelfde
middel (0,75 1 in 10001water per ha)in april van het volgend voorjaar op
dit proefveld een produktiedaling van ongeveer 25%gemiddeld over de rassen in
vergelijking met veldjes waar het onkruid door schoffelen werd verwijderd. Dit
effect kon tot stand komen,omdat de planten door de relatief strenge vorst
nogal hadden geleden.Aan de stand van het gewas inmei 1986was te ziendat
planten van de rassen Confitura,Tago en Tenira het meeste waren beschadigd
door Gesatop 500 FW;geen beschadiging werd vastgesteld bij planten van het
ras Elsanta.

Appel
In opdracht van deWerkgroep Alternatieve Fruitteelt enhet Louis Bolk Instituut toetsten Ir.R.A.N.Vijftigschild enmevrouw Ir.K.Kramers de effectiviteit van enige 'milieuvriendelijke' schürftbestrijdingsmiddelen op een
moerbed van appelonderstammen M.2 inde proeftuin van het proefstation.Er
werden 2proeven uitgevoerd. Deeerste mislukte door onvoldoende aantasting na
dekunstmatige inoculatie. Inde tweede proef gaven Captan en zwavelbevattende
mengsels eengoede bestrijding: gemiddeld ongeveer 1vlek per blad tegen ruim
20 vlekken per blad bij onbehandeld. Nietwerkzaam waren eenbespuiting met
Equisetumextract,humusextract,propolisextract en Silkaben.Wel ging er enig
effect uit vanknoflookextract enwaterglas: er ontstonden inbeide objecten
ongeveer 12vlekken per blad.
Het onderzoek naar degebruikswaarde van nieuwe fungiciden ter bestrijding
van ziekten ingrootfruitgewassen werd geconcentreerd: het opzetten vanproeven endeverwerking vandegegevens zalworden uitgevoerd ophet proefstation,de uitvoering van de proeven op de regionale fruitteelt proeftuinen.Overeenkomstig deze opzet werd er in 1986 teGeldermalsen,Horst enNumansdorp een
proef uitgevoerd, waarin nieuwe fungiciden (mengsels) ter bestrijding van
schurft enmeeldauw werden beproefd.Erwerd geen aantasting waargenomen en
duidelijke verschillen ineffecten op bladstand, produktie,vruchtkleuring en
-verruwing traden er niet op tussen de behandelingen.Eenvandie behandelingen bestond uit bespuitingen met Delan spuitpoeder (60g per 1001 water),
waaraan nade bloei steeds Pallitop (50g per 1001water)was toegevoegd.Delan bleef vele jaren op de achtergrond,maar nu lijkt eennieuwe beoordeling
vandit middel demoeite waard vanwege devrees dat stammen vanVenturla inaequalis zullen worden geselecteerd die resistent zijn tegen zogenaamde EBR-fungiciden. Deze fungiciden worden namelijk tegenwoordig alom toegepast inde
appelteelt.
Binnen hetzelfde kader werd een proef uitgevoerd waarinmiddelen terbestrijding vanvruchtrot werden beproefd. Inhet proefveld teGeldermalsen beperkten bespuitingen met Captan 83%spuitpoeder (120g per 1001water)enmet
Eupareen-M (150g per 1001 water) het optreden van rode lenticelvlekken
sterk.Pogingen om uit vruchten van andere herkomst met dergelijke vlekken een
ziekteverwekker te isoleren uit het aangetaste weefsel onder die vlekken mislukten echter.
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Framboos
Ineen proefveld teWaarde,beplant met Schönemann,werden 7meeldauwfungiciden beproefd.Helaaskon het effect op de ziekte door gebrek aan aantasting
niet worden beoordeeld. Tussen de behandelingen traden geen significante verschillen op in produktie.
TeGoes bleek op een perceel,eveneens met Schönemann,dat een bespuiting
op degrond inhet voorjaarmet het herbicide Afalondoor hetgewas goed werd
verdragen.De scheutgroei werd niet beïnvloed door eenbespuiting op 18 april
met 4 kg Afalon in 1000 1water perha en tijdens een beoordeling vande
dracht vlak voor de eerste plukwerd ook geen beïnvloeding daarvan vastgesteld.

PROJECT PFW 50:GELEIDE BESTRIJDING VAN SCHURFT ENMEELDAUW BIJ APPEL
H.A.Th,van der Scheer

Het onderzoek naar de invloed vanmeeldauw opde produktie bij Cox's Orange
Pippin,Golden Delicious enKarmijn de Sonnaville werd afgesloten. In 1986
werd door bespuitingen met fungiciden voorkomendat er inhet proefveld secundaire aantasting optrad.Welwerd enige overwinterde meeldauwwaargenomen bij
Cox's Orange Pippin enKarmijnde Sonnaville,maar niet bijGoldenDelicious.
De relatief strenge vorst zalvermoedelijk debet zijngeweest aandie slechte
overwintering indeknoppen.Demate waarinmeeldauw overwinterde was gecorreleerd met de sterkte van de aantasting inhet voorgaande jaar.Na die waarneming werd de overwinterde meeldauw verwijderd. In 1986bleek bijgeen der rassende produktie te zijn beïnvloed door dematevan aantasting in 1985;dit in
tegenstelling tot resultaten verkregen invoorgaande jaren.
In het proefveld waar 30appelrassenwordengetoetst ophun vatbaarheid
voor schurft enmeeldauw trad in tegenstelling tot voorgaande jaren in 1986
nauwelijks aantasting op.Desondanks vielen de rassen Gloster,GoldenDelicious,Jonagold en Summerred toch opdoor duidelijk meer schurft opbladeren en
vruchten dan de overigevatbare rassen.Van de schürftresistente rassenwas
ditjaar niet alleen bijPriscilla,maar ookbij COOP 6, Priam,Prima en Redfreemeeldauw afwezig.
In 1986 stond op 7bedrijven een perceel ter beschikking waarop aande
hand van beslisschema's voorwel of niet spuiten tegen schurft en/of meeldauw,
afhankelijk van demate van aantasting,demogelijkheid werd onderzocht ommet
succesminder te spuiten tegen beide ziekten.Ookditjaar kwammeeldauw nauwelijks voor,zodat bespuitingen tegen deze ziekte injuni enjuli achterwege
konden blijven.Schurft van betekenis kwam slechts op 1 van de 7 percelen
voor; op alle andere percelen konden de bespuitingen achterwege blijven injuni enjuli.Dat laatste leidde tot eenbesparing van gemiddeld 4 bespuitingen
invergelijking met datgene wat erdoor de telerswerd gespoten opde rest van
hunbedrijf. Zoals gezegd,op 1perceel werd beginjuni debestrijdingsdrempel
voor schurft overschreden.Dat had tot gevolg dat injunidóórwerd gespoten.
Zodoende bleef begin juli demate van aantasting wel beneden de op dat moment
geldende bestrijdingsdrempel en kon erworden gestopt met het uitvoeren van
bespuitingen tegen schurft.Dat leverde slechts een besparing van 1bespuiting
op, omdat de teler opde rest van zijnbedrijf indiemaand nog maar eenmaal
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spoot tegen schurft.
Bij de plukwerd slechts schürftaantasting opvruchten (0,8%)geconstateerd
op 1van de 6percelenwaar vanaf beginjuni nietmeer werd gespoten. Datbetrof grote,niet sporulerende schürftvlekken die aldirect na de bloei moeten
zijn ontstaan op eenmoment dat de scheutgroei veelal nog moet beginnen ener
dus weinig infecteerbare bladeren zijn.Dankan er namelijkwel vrucht-, maar
nauwelijks bladaantasting optreden.
In 1985werd de indruk verkregen dat het weglaten van bespuitingen injuni
enjulivan invloed was op de ontwikkeling van rot tijdens de bewaring. Dat
bleek in 1986veel minder duidelijk.Bijde bewaring vanGolden Delicious uit
de proefpercelen en uit de overeenkomstige controlepercelen trad weinig rot op
en datwas steeds ingelijkemate verdeeld over beide partijen.Met hetzelfde
resultaat werd, afkomstig van een gedeelte van de proefbedrijven, Laxton's
Superb, Lombarts Calville en Schone van Boskoop bewaard.Alleen inde 4
gevallen dat er Cox's Orange Pippinwerd bewaard,werd het resultaat van 1985
bevestigd: meer rot bij minder schürftbespuitingen.Daar staat tegenover 1
gevalmet bewaring vanElstar waar minder aantasting optrad als er bespuitingen achterwegewerdengelaten!
In zogenaamde curatieve spuitschema's voor de bestrijding van schurft
behoeftminder vaak teworden gespoten dan in preventieve spuitschema's waar
met vaste regelmaat wordt gespoten.Ingeval van een curatief spuitschema is
informatie nodig over het optredenvan infectieperioden. Voor dat doel bestaan
er reeds lang apparaten,maar sindskort ook geautomatiseerde.Daarom werd dit
jaar de gebruikswaarde van 6"schurftwaarschuwingsapparaten" beproefd.
Als er alleen ascosporen aanwezig zijn,ishet van belang omonderscheid te
kunnenmaken tussen natperioden die beginnenmet neerslag enmet dauw. Tijdens
eennatperiode veroorzaakt door dauwkomt er namelijk slechts eenverwaarloosbare hoeveelheid ascosporen inde lucht en zal er geen infectievan betekenis
optreden.Tot nu toekan vande bestaande apparaten alleenmet eenDeWit-bladnatschrijver dit onderscheid indemeeste gevallenworden gemaakt.Dergelijke
natperioden door dauwkomen vooral nade bloeimeer voor.Ook indie periode tot ongeveer begin juli als er geen ascosporenmeer zijn-kanmomenteel na
enkele strengewinters een curatief spuitschema ter bestrijding van schurft
worden gehanteerd, omdat op zeer veel bedrijven meeldauw niet voorkomt endus
niet routinematig behoeft teworden bestreden.Integenstelling tot ascosporen
worden conidiën ook bij droog weer met de wind verspreid. Ingeval van
takschurft -bij peervooral -envan sporulerende vlekken op de bladeren
veelal pas na de bloei -kan elke natperiode,mits voldoende lang om aande
voorwaarden vande Tabel vanMills tevoldoen,leiden tot infectie. Overigens
bestaan er modificaties van die Tabel van Mills en bestaat er tussen
deskundigen verschil vanmening overhetwel ofniet samenmogenvoegen van 2
natperioden tot 1 langdurige natperiode enhet rekening houdenmet urenmet
een hoge luchtvochtigheid inde berekening van een infectieperiode. Die verschillen van inzichtkomen tot uiting inde programmatuur vande geautomatiseerde schurftwaarschuwingsapparaten. Een eerste vereiste voor deze apparaten
is het bezit van goede voelers om bladnatperioden temeten.De apparatengenaamd Metos enPaar -beide uit Oostenrijk -bezaten dergelijke goedevoelers.
Aan de fabrikanten zijnvoorstellen gedaan omde huidige tekortkomingen van
beide apparaten op teheffen.
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PROJECT PFW 65:BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN SECUNDAIRE (OF INCIDENTEEL VOORKOMENDE)ZIEKTEN IN FRUITGEWASSEN
H.A.Th,van der Scheer

Aardbel
In elk najaar enwinter treedt op vele velden bij een aantal aardbeiplanten, onder anderevan het ras Elvira,het symptoom genaamd 'gele harten' op.
De bladeren inhet hart van de betreffende planten verkleuren geel en blijven
wat gedrongen.Pogingen om de ziekteverwekker Verticillium dahliae te isoleren, leverden niet het gewenste resultaat op.Ook omgekeerd kon door besmetting van Elviraplantenmet V.dahliae in september,oktober of november niet
het symptoom 'gele harten' worden opgeroepen.Aangenomen wordt dan ookdat
'gele harten'niets temaken heeft met besmetting van de planten door V. dahliae.

Appel
Onderzocht werd ofde aanwezigheid vanwortelknobbelsenverwijdering van
deze knobbels vóór het planten inhet voorjaar 1982van invloed zijn op de
groei en produktie van Jonagold opM.27.Alleen inde eerste 2jaren beïnvloedde de aantasting deze zaken negatief.Daarna kon ingeen der volgendejarenmeer een betrouwbaar effect worden waargenomen.

Kruisbes
Ineen perceel kruisbessen teKessel komt het zelden optredende kraagrot,
veroorzaakt door Phellinus ribis,voor.Bij ongeveer 14%van de struiken waren
dekorstvormige vruchtlichamen van de ziekteverwekker aanwezig.Vandezegelegenheid isgebruik gemaakt om eens het effect van 3 fungiclden op deze aantasting te toetsen.Vooraf werden devruchtlichamen vande proefstruiken verwijderd. Vervolgens werd in 1986 elke struik aangegoten op 9 april,19 augustus
en 24november met steeds eenvandevolgende fungiciden: 10 g Luxan Captan
83% spuitpoeder in 11water, 10gRizolex in 11water of 10gRomilan in 11
water.Reeds op 24november vertoonden echter bijna alle struiken weer nieuwe
vruchtllchamen enwas erdus geen sprake van enig effect van de fungiciden op
degroei van de ziekteverwekker.

SECTIE ENTOMOLOGIE

PROJECT PFW 72:GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN PEREBLADVLOOIEN ENANDERE PLAGEN
OP PEER
J. Woets

Het onderzoek aan de gewone en dekleine perebladvlo (Psylla pyri en P. pyricola)werd intensief voortgezet.Op 4bedrijvenwerden 2percelen bemonsterd
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opde bladvlooien enhun natuurlijke vijanden. Inhet ene perceel werd zoweinigmogelijk en zo selectief mogelijk tegen plagen gespoten. In het andere
perceel werd behandeld tegenplagen alsmomenteel gangbaar is.Behalve deze8
percelen werd innog 13andere perepercelen frequent gemonsterd op de perebladvlooien enhunvijanden.
De 21 bezochte percelen waren in 2groepen teverdelen.De ene groep werd
gekenmerkt door lage aantallen bladvlooien,waardoor volstaankon worden met
0-1 keer daartegen te spuiten.Indeze percelen kwamen relatief veel bladvlooien,gewone oorworm, spinnesoorten en bladvloroofwants voor (Anthocoris
nemoralis). De andere groep werd gekarakteriseerd door grotere aantallen bladvlooien,waartegen 3-4 bespuitingen (DNOC enamitraz)noodzakelijk waren. Opmerkelijk was het slechts beperkte voorkomen van de bladvloroofwants alsmede
het vrijwel afwezig zijnvan de gewone oorworm en spinnen.Over alle 21percelen werd gemiddeld 0,6 keer DNOC gespoten engemiddeld 1,0keer amitraz.In
een paar gevallenwerd diflubenzuronmet deamitraz gemengd. Innagenoeg alle
percelen werd fenoxycarb als selectief vruchtbladrollermiddel toegepast.De
vergelijking van 2percelen (metmeer ofminder selectieve middelen)op 4 bedrijven leverde geen duidelijke conclusies.
We beschikken over gegevens van de aantalsverandering vanmedio oktober
1985 totmedio maart 1986betreffende 13percelen.Die periode loopt van de
bladval tot devoorjaarspiek van adulten.Die piekvalt op hetmoment dat alle
overwinterde vlooien tevoorschijn zijngekomen door dewarmte en dat voorjaarsmortaliteit en-reproduktie een aanvang kon nemen.Blijkens gegevens van
klopmonsters (uitwindsingels,appel,peer enpruim)vindt inhet voorjaarmigratie plaats naar de peer alswaardplant.Diemigratie isbescheiden tenopzichte van de aantallen bladvlooien,die de winter hebben doorgebracht op
peer. Ook tussen oktober enjanuari treedt verplaatsing van bladvlooien op in
enkele percelen.
Aantalsveranderingen van oktober totmaart bestaan uit de componenten mortaliteit enmigratie.Vande 13percelenwerd in 2percelen een toenamevastgesteld van de perebladvlooien (respectievelijk 11en 31%). In de 11 andere
trad een aantalsvermindering opvan 11 tot 96%vanmedio oktober 1985 totmediomaart 1986.Het was duidelijk dat deminste afname optrad bij lage en de
meeste bij hoge dichtheden,maar hetverband tussen aantalsafname en dichtheid
indeherfst isbepaald niet rechtlijnig.
De 2percelenmet eenwinterse toenamevan de aantallen kenden een lage
bladvlodichtheid inde herfst,die vergelijkbaar wasmet dievan naastliggende,vrijwel identieke vergelijkingspercelen. Die percelen vertoonden wel een
meer of minder sterke aantalsdaling. Dit pleit voormigratie over korteafstanden.
Alsde gegevens van de 2soorten,gewone en kleine perebladvlo, afzonderlijk worden bekeken,levert dat een beeld opdat zeker zovariabel is alshet
beeld vande aantallen vande 2soorten perebladvlooien samen.Men zou kunnen
verwachten dat de aantallen bladvlooien die inde tweede helft vanmaart reproduceren,bepalen hoeveel adulte bladvlooien de eerste generatie zal tellen
eind juni. Hetverband bleek echterminder duidelijk.Van 10percelen zonder
winterbespuiting vertoonden er 4eenhoger aantal adulten einde juni dan in
maart. In 1perceel lagende aantallen gelijk en in 5percelenwaren deaantallen belangrijk afgenomen.Van de 11 percelen met een winterbespuiting
(DNOC) hadden er 3evenveel adultenmediomaart als einde juni en in 7percelenwarende aantallen belangrijk lager.Hetverloop van de aantallen adulten
van wintergeneratie naar eerste generatie iszodanig grillig dat getwijfeld
moet worden aanhet nut vaneen winterbestrijding.
Als de 2soorten afzonderlijk worden bekeken, ishet verloop van deaantallen in de verscheidene percelen nog meer variabel dan het totaal vande 2
soorten perebladvlooien.
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Wel is inde proefpercelen duidelijk dat grotere aantallen adulten in het
voorjaar worden gevolgd doormeer eieren en larven.Deze aantallen zijn vrijwel niet zo talrijk,dat ze ingrijpen noodzakelijk maken.Wel bleken de aantallen attractief voor een invliegenvan de bladvloroofwants.

PROJECT PFW 34:TOETSING VAN DE GEBRUIKSWAARDE VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
INDE FRUITTEELT
J. Woets

Peer
De insekticide zeep Savona van Safer'sAgrochemical Company (importeur Koppert BV)werd op 2fruitteeltproeftuinengetoetst tegen perebladvlooien (Psyllapyri enP. pyricola).Op de proeftuin teGeldermalsen werden in de 2 betrokken percelen achtereenvolgens 0,2% Tetranyx en 1% Savona elk eenmaal toegepast.De aanwezige roofwantsen maakten meer toepassingen overbodig. Op de
proeftuin teKraggenburg werden 0,2% Tetranyx en 2%Savona elk viermaal toegepast opde 2betrokken percelen inde loop vande zomer.Globaal Is duidelijk
dat de zeep goed werkt.De doding van de aantallenklevers door de Savonawas
wel enigszins lager dandie door de Tetranyx.
Op 3bedrijvenwerd het gebruik van DNOCvergelekenmet het nalaten van de
voorjaarsbespuiting in de tweede helft vanmaart.Inde 2proefpercelen per
bedrijf (perceelmét en perceel zonder DNOC)waren de aantallen overwinterde
adulten vrijwel gelijk. Inde loopvan het jaar bleken de aantallen bladvlooien zichgelijk teontwikkelen inde 2proefpercelen per bedrijf.Datwil zeggen dat in de percelen met wel of geenDNOC-toepassing evenveel keren moest
worden ingegrepenmet amitraz (Tetranyx of Mitac).
De DNOC had slechts effect opde hoogte van de aantallen eieren en larven
in de eerste generatie.Vande DNOC bleek een conserverend effect uit tegaan
opdeeieren die aanwezig waren ophet tijdstip van toepassing. Ze bleven er
gezond uit ziengedurende verscheidene weken zonder dat er larven uitkwamen.
Ineenvan deze bedrijvenvloog de bladvloroofwants het perceel indat niet
met DNOCwas behandeld. Dat bleef uit inhet DNOC-perceelmet zijn lage aantallen eieren en larven van de bladvlooien.
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L I J S T

VAN

M I D D E L E N , voorkomend in d i t v e r s l a g

Handelsprodukt

Actieve stoffen

FUNGICIDEN
Captan 83%spuitpoeder
Delan spuitpoeder
Eupareen-M
Luxan captan 83% spuitpoeder
Pallitop
Rizolex
Ronilan
Rovral
Rubigan vloeibaar
Silkaben
Waterglas

83% captan
70% dithianon
50% tolylfluanide
83% captan
50% nitrothal-isopropyl
50% tolclofos-raethyl
50% vinchlozolin
50% iprodion
120g/l fenarimol
kwarts,klein,fijne algenkalk
natriumsilikaat

HERBICIDEN
Afalon
Betanal
Butisan S
Gesatop 500FW
Stomp 330EC
Venzar

47,5% linuron
157g/1fenmedifam
500g/1 metazachloor
500g/1 simazin
330g/1 pendimethalin
81% lenacil

INSEKTICIDEN
Tetranyx
Savona

190g/1 amitraz
100% insecticide zeep

GROEIREGULATORENENDUNNINGSMIDDELEN
AArupsin
Alar-64
Amid-thin
calciumchelaat
calciummasquolaat
carbaryl
CF125
D (=DROPP)
Fruitone NA
Kaliumjodide
Mag 18
magnesiumchloraat
MC (=masquolate CUL 900)
NAA
Promalin

50% carbaryl
64% daminozide
8,4%a-naftylaceetamide
zie calciummasquolaat
10% calciumchelaat
zie AArupsin
112g/1 chloorflurenol-methyl
50% thidiazuron
100g/1 1-naftylazijnzuur
zuiver kaliumjodide
18%magnesiumchloraat
zieMag 18
9% koperchelaat
zie Fruitone NA
19g/1 gibberellinen A.+A
+ 19g/1 benzyladenine
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